
HIGHTEC  
Artikl-č.: Provedení:
1329-xxx-02 Korpus: bílý dekor, Přední plochy: bílý dekor + černě lakovaná skla

Sestava a návrhy osvětlení

včetně osvětlení! bez osvětlení!
Artikl-č. 1329-977-02 1329-975-02 1100-220-00 1100-770-00 1100-790-00

Popis
LED osvětlení (pásy):
RGB-možnost měnit barvu 
světla

Sada 10 ks osvětlení do 
skl. polic LED modré; 
včetně 2 traf a kabelů

Sada 10 ks osvětlení do 
skl. polic LED bílé;                          
včetně 2 traf a kabelů

Rozměry (Š/V/H) určeno pro ob. stěnu určeno pro ob. stěnu určeno pro obývací stěnu

Cena 19.830,- 17.510,- 2.320,- 1.370,- 1.370,-

Sestava, závěsný policový panel a návrhy osvětlení

1 x 140 cm + 6 x 32 cm

včetně osvětlení! bez osvětlení!
Artikl-č. 1329-973-02 1329-971-02 1329-485-01 1100-220-00 1100-770-00 1100-790-00

Popis
Závěsný policový panel s 
regálkem pro sestavu 
971/973 

LED osvětlení (pásy):
RGB-volitelná barva světla

Sada 10 ks osvětlení do 
skl. polic LED modré; 
včetně 2 traf a kabelů

Sada 10 ks osvětlení do 
skl. polic LED bílé;                          
včetně 2 traf a kabelů

Rozměry (Š/V/H) 210  / 33 / 19 cm určeno pro ob. stěnu určeno pro ob. stěnu určeno pro obývací stěnu

Cena 17.370,- 15.050,- 2.450,- 2.320,- 1.370,- 1.370,-

Highboard a návrhy osvětlení

6 x 32 cm
včetně osvětlení! bez osvětlení!

Artikl-č. 1329-863-02 1329-862-02 1100-221-00 1100-776-00 1100-796-00

Popis
LED osvětlení (pásy): 
6x32cm, RGB-volitelná 
barva světla

Sada 6 ks osvětlení do skl. 
polic LED modré; včetně 
trafa a kabelů

Sada 6 ks osvětlení do skl. 
polic LED bílé;                          
včetně 2 traf a kabelů

Rozměry (Š/V/H) určeno pro Highboard určeno pro Highboard určeno pro Highboard

Cena 12.530,- 10.540,- 1.990,- 990,- 990,-

Highboard sestává z typů (paketů): 862 (+ 221).
3 skl. dveře, 6 skl. polic

136 / 117 / 43 cm

Obývací stěna sestává z typů: 
125, 316, 317, 485, 127, (220).

282 / 153 / 47 cm

Obývací stěna sestává z typů: 
125, 316, 317, 127, (220).

282 / 136 / 47 cm

Maloobchodní ceník platný od 18.8.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena. Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.


