
2 varianty provedení stolní desky: dub přírodní masiv, olejováno
dub schoko masiv, olejováno

5 délkových variant: 180, 200, 220, 240, 260 cm 

Cena

nerez broušená

     olejovaný
lak antik antracit

                                   Maloobchodní ceník platný od 26.08.2016.    Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena

AU24AL = antracit antik
Plát stolu

AU24CN = dub přírodní

AU26EG = nerez broušená

AU24CS = dub schoko

š/v/h cm: 240 x 76 x 100

Plát stolu
AU22CN = dub přírodní

AU26AL = antracit antik
Plát stolu

AU26CN = dub přírodní
AU26CS = dub schoko

stůl na 2 nerezových podnožích

stůl na 2 nerezových podnožích

š/v/h cm: 200 x 76 x 100

AU18CN = dub přírodní

Podnož
AU22EG = nerez broušená

stůl na 2 nerezových podnožích AU22AL = antracit antik

AU18CS = dub schoko
Podnož

MAURO

MAURO

MAURO
stůl na 2 nerezových podnožích

AU20EG = nerez broušená
AU20AL = antracit antik

Plát stolu
AU20CN = dub přírodní
AU20CS = dub schoko

š/v/h cm: 220 x 76 x 100

Podnož
AU18EG = nerez broušená

AU18AL = antracit antik
Plát stolu

stůl na 2 nerezových podnožích

MAURO

35.190,-

36.690,-

34.190,-

Model Popis výrobku Obj. č. / barevné provedení

dub masiv přírodní, olejovaný dub masiv  schoko, 

š/v/h cm: 180 x 76 x 100

MAURO

AU22CS = dub schoko
Podnož

AU24EG = nerez broušená

Podnož

37.640,-
š/v/h cm: 260 x 76 x 100

Jídelní stůl                                                                          
MAURO          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

3 varianty kovového podnoží v broušeném nerezu
3 varianty kovového podnoží v laku ANTIK antracit

32.690,-



2 varianty provedení stolní desky: dub přírodní masiv, olejováno
dub schoko masiv, olejováno

5 délkových variant: 180, 200, 220, 240, 260 cm 

Cena

nerez broušená

       olejovaný
lak antik antracit

                                   Maloobchodní ceník platný od 26.08.2016.    Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena

AQ26AL = antracit antik

š/v/h cm: 240 x 76 x 100

Plát stolu

AQ20EG = nerez broušená
AQ20AL = antracit antikstůl na 2 nerezových podnožích

MAURO

stůl na 2 nerezových podnožích

Plát stolu

stůl na 2 nerezových podnožích

AQ24CS = dub schoko

Model

MAURO

AQ20CN = dub přírodní
AQ20CS = dub schoko

Podnož
AQ22EG = nerez broušená

š/v/h cm: 200 x 76 x 100

Plát stolu
AQ26CN = dub přírodní
AQ26CS = dub schoko

š/v/h cm: 260 x 76 x 100

stůl na 2 nerezových podnožích

AQ26EG = nerez broušená

Plát stolu
AQ22CN = dub přírodní
AQ22CS = dub schoko

Podnož

AQ18CN = dub přírodní
AQ18CS = dub schoko

š/v/h cm: 220 x 76 x 100

MAURO

MAURO

Obj. č. / barevné provedení

dub masiv přírodní, olejovaný dub masiv schoko, 

š/v/h cm: 180 x 76 x 100

PodnožMAURO

AQ24CN = dub přírodní

Podnož
AQ24EG = nerez broušená

36.690,-

AQ22AL = antracit antik

Podnož
AQ18EG = nerez broušená

AQ18AL = antracit antik

AQ24AL = antracit antik

32.690,-

stůl na 2 nerezových podnožích

3 varianty kovového podnoží v broušeném nerezu
3 varianty kovového podnoží v laku ANTIK antracit

Popis výrobku

37.640,-

Plát stolu

Jídelní stůl                                                                          
MAURO          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

34.190,-

35.190,-



2 varianty provedení stolní desky: dub přírodní masiv, olejováno
dub schoko masiv, olejováno

5 délkových variant: 180, 200, 220, 240, 260 cm 

Cena

nerez broušená

       olejovaný
lak antik antracit

                                   Maloobchodní ceník platný od 26.08.2016.    Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena

stůl na 2 nerezových podnožích

š/v/h cm: 240 x 76 x 100

š/v/h cm: 260 x 76 x 100

AA26AL = antracit antik
Plát stolu

AA26CN = dub přírodní

stůl na 2 nerezových podnožích

AA26CS = dub schoko

AA24AL = antracit antik

MAURO

MAURO

MAURO
AA18AL = antracit antik

Model Obj. č. / barevné provedení

dub masiv přírodní, olejovaný dub masiv schoko, 

32.690,-

AA20CS = dub schoko

Plát stolu

MAURO

AA26EG = nerez broušený

34.190,-

35.190,-

stůl na 2 nerezových podnožích

Podnož
AA22EG = nerez broušený

stůl na 2 nerezových podnožích

š/v/h cm: 220 x 76 x 100

Podnož

AA22AL = antracit antik
Plát stolu

AA22CN = dub přírodní

stůl na 2 nerezových podnožích

AA18CN = dub přírodní
AA18CS = dub schoko

AA18EG = nerez broušený

37.640,-

36.690,-

3 varianty kovového podnoží v broušeném nerezu
3 varianty kovového podnoží v laku ANTIK antracit

Popis výrobku

MAURO AA24EG = nerez broušený

AA22CS = dub schoko

Podnož

AA20CN = dub přírodníš/v/h cm: 200 x 76 x 100

š/v/h cm: 180 x 76 x 100

Podnož
AA20EG = nerez broušený

AA20AL = antracit antik
Plát stolu

Plát stolu
AA24CN = dub přírodní
AA24CS = dub schoko

Podnož

Jídelní stůl                                                                          
MAURO          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH


