
Přední plochy:    dub San remo světlý imitace / Champagner dekor

Korpus:    dub San Remo světlý imitace

LAGOS
Ložnice



Přední plochy: dub San Remo světlý imitace / Champagner dekor

Korpus: dub San Remo světlý imitace

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

95,4 / 2,2 / 56 cm

Sada vnitřních polic pro 6-ti dv. šatní skříň
2 ks v sadě                                                                                

dub San remo světlý imitace

LAGOS
Ložnice

Šatní skříň 6-ti dveřová
4 dveře, 2 dveře se zrcadlem, 3 zásuvky                                                                                   

Vnitřní vybavení: 2 středové desky, pro každý oddíl 2 
police a 1 šatní tyč

Šatní skříň s posuvnými dveřmi
2 posuvné dveře, 1 posuvné dveře se zrcadlem                                                

(bez okrasného rámu, nutno objednat separátně)                                                                                   
Vnitřní vybavení: 2 středové desky, pro každý oddíl 2 

police a 1 šatní tyč

Postel
plocha na spaní: 180 x 200 cm,                                                                                                                                            

včetně zádních panelů a nočních stolků                                       
zadní panely včetně LED osvětlení                                          

hlavový díl čalouněný - imitace kůže                         
noční stolky s 1 zásuvkou s tlumeným 

dojezdem SOFT-CLOSE                                                            
noční stolek š/v/h: 45/ 20/ 35 cm                             
(dodáváno bez roštů a matrací)

Typ 55-030-M3 Typ 55-031-M3

22.050,-

150 / 85 / 38 cm

Typ 58-466-A4

13.650,-

Typ 58-008-01 Typ 58-3TR-01Typ 58-335-A4

1.290,-

Okrasný rám
pro šatní skříň 300 x 225 cm                                                                               
dub San Remo světlý imitace                                                                 

včetně LED point osvětlení (6 ks)

SILENT SYSTEM 200 - tlumič dojezdu dveří / šedý
2 ks v sadě                                                                

pro posuvné dveře s hmotností do 50 kg vhodné pro 
šatní skříně s posuvnými dveřmi s kováním TopLine 

22

Tlumič otevírání / kolizní tlumič
pro šatní skříně s posuvnými dveřmi (3-

dveřové) / 2 ks                                                                          
instalace na pravé zadní dveře                                                       

vhodné pro šatní skříně s posuvnými dveřmi s 
kováním TopLine 22 a odsazením dveří cca. 

34 mm

Typ 38-031-M3

Komoda 
2 dvířka / 4 zásuvky                                                                                 

zásuvky s SOFT-CLOSE dovíráním                                         
vlevo i vpravo 1 dvířka a uvnitř 1 police

300/ 225 / 60 cm 297 - 188 / 46 - 93 / 214 cm

Typ 22-030-M3

293/ 228/ 61 cm

Popis

Popis

31.430,- 29.990,-

7.350,- 2.570,-1.270,-

310 / 230 / 23 cm 17,5 / 1,5 / 5 cm 21 / 1,5 / 4,1 cm

Maloobchodní ceník platný od 30.4.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.



Přední plochy: dub San Remo světlý imitace / Champagner dekor

Korpus: dub San Remo světlý imitace

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

LAGOS
Ložnice

Sada vnitřních polic pro šatní skříň s posuvnými 
dveřmi

2 ks v sadě                                                                                
dub San remo světlý imitace

Typ 58-467-A4

98 / 2,2 / 51,5 cm

Popis

1.290,-

Maloobchodní ceník platný od 30.4.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.


