
0 0,95

Přední plochy: bílý vysoký lesk MDF, hliníkové rámy s šedou akustickou látkou 

Korpus: bílý vysoký lesk, bílý melamin, šedé sokly  0,82

Model-obj. č.: 10 84 WW .. - bílý vysoký lesk MDF / bílý melamin  / šedá  

Detail:  nábytek je dodáván již v četně LED osv ětlení se stmívací funkcí

Návrhy sestav

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena #REF!

Návrh 3

TV- / obývací st ěna,   
sestává z typů: 2x33/32/30/11/12/2x41

včetně LED osv ětlení

TV- / obývací st ěna,  
sestává z typů: 3x60/31/34/2x11/12/41

včetně LED osv ětlení

TV- / obývací st ěna,  
sestává z typů: 4x60/2x31/34/2x41

cca. 300 / 160 / 51 cm

cca. 260 / 199 / 51 cm cca. 410 / 186 / 51 cm cca. 320 / 199 / 51 cm

Návrh 5 Návrh 6

TV- / obývací st ěna,      
sestává z typů:  3x60/30/2x11/12/41

včetně LED osv ětlení

TV- / obývací st ěna,   
sestává z typů: 2x33/30/2x11/2x12/2x41

včetně LED osv ětlení

TV- / obývací st ěna,  
sestává z typů: 2x33/30/2x11/12/2x41

včetně LED osv ětlení

Návrh 4

cca. 300 / 199 / 51 cm cca. 283 / 180 / 51 cm

cca. 383 / 170 / 51 cm cca. 292 / 160 / 51 cm

27.890,-

Nábytek je standartn ě dodáván v rozloženém stavu v balení

MEDIAN ww

40.620,- 30.290,-

Návrh 1 Návrh 2

30.360,- 41.820,- 38.880,-

25.110,- 27.840,-

Návrh 7 Návrh 8

TV- / obývací st ěna,      
sestává z typů: 49/2x33/31/2x41/12/11

včetně LED osv ětlení

TV- / Wohnlösung,
sestává z typů: 2x34/3x41

Maloobchodní ceník platný od 18.12.2014.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



0 0,95

Přední plochy: bílý vysoký lesk MDF, hliníkové rámy s šedou akusti ckou látkou 

Korpus: bílý vysoký lesk, bílý melamin, šedé sokly  0,82

Model-obj. č.: 10 84 WW .. - bílý vysoký lesk MDF / bílý melamin  / šedá  

Detail:  nábytek je dodáván již v četně LED osv ětlení se stmívací funkcí

 a nebo samostatn ě min. 4 ks mix !

Typový plán

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 2.940,- 2.940,- 17.940,- 11.940,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 15.540,- 3.540,- 4.680,- 5.940,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 11.940,- 1.320,- 1.170,- 1.560,-

Typ 11 Typ 12

TV- spodní díl
2 sklopná dvířka s hliníkovým 

rámem s akustickou látkou 
včetně LED osv ětlení

Spodní díl
2 zásuvky

Typ 21

Typ 32

Spodní díl
otevírání dvířek doleva i doprava 

možno určit před montáží                                                            
1 dvířka s hliníkovým rámem a 

akustickou látkou

Typ 33

Sideboard
2 plná dvířka / 4 zásuvky

Závěsná sk říňka
otevírání dvířek doleva i doprava 
možno určit před montáží, 1 plná 

dvířka

cca. 60 / 60 / 34 cm

Závěsný regál
2 otevřené fochy / 1 skl. police

včetně LED osv ětlení

cca. 60 / 60 / 32 cm

Typ 20

Media- Sideboard
2 plná dvířka / 1 dvířka a 1 
sklopná dvířka s hliníkovým 
rámem a akustickou látkou                                  

/ 1 otevřený foch

MEDIAN ww

cca. 90 / 51 (53) / 51 cm

Spodní díl
otevírání dvířek doleva i doprava 

možno určit před montáží                                                            
1 dvířka s hliníkovým rámem a 
akustickou látkou, 2 zásuvky

cca. 60 / 51 (53) / 51 cmcca. 60 / 51 (53) / 51 cm

Typ 30 Typ 31

cca. 180 / 93 / 45 cm cca. 180 / 93 / 45 cm

cca. 75 / 13 / 44 cm

Typ 41 Typ 60

Universální podesta / sokl
Boční st ěny
2ks v sadě

Typ 49

Nábytek je standartn ě dodáván v rozloženém stavu v balení

                                   UPOZORNĚNÍ: Jednotlivé typy lze objednávat pouze jako dopln ěk k objednané obývací sestav ě 

cca. 140 (144) / 51 (53) / 51 cm

Typ 34

cca. 140 (144) / 51 (53) / 51 cm cca. 140 / 15 / 20 cca. 2 / 51 / 51

TV- spodní díl
1 sklopná dvířka s hliníkovým  

rámem a akustickou látkou                              
/ 1 zásuvka

Závěsná police

- foch pro 1x sound konzoli

  nebo 2x Hifi přístroj

- foch pro Subwoofer

- 1x otevřený foch na přístroje

- 2x úložný uzavřený foch

        Základní element

- foch pro 1x sound konzoli

  a 2x Hifi přístroje

  nebo  

  4x Hifi přístroje

- foch pro 1x subwoofer

  nebo jako úložný prostor

- foch pro 1x satelitní box

  nebo jako úložný prostor

- určeno pro spodní elementy       - 

typ 30, 31, 32, 33 a 34          Základní element

- foch pro 1x sound konzoli

  nebo 2x Hifi přístroje

-  určeno pro typy 31, 32

    + 33 

Pozor:  u typů 30 + 34 jsou 

boční stěny již dodány spolu s 

elementem !

Maloobchodní ceník platný od 18.12.2014. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.
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Přední plochy: bílý vysoký lesk MDF, hliníkové rámy s šedou akusti ckou látkou 

Korpus: bílý vysoký lesk, bílý melamin, šedé sokly  

Model-obj. č.: 10 84 WW .. - bílý vysoký lesk MDF / bílý melamin  / šedá  

Detail:  nábytek je dodáván již v četně LED osv ětlení se stmívací funkcí

 a nebo samostatn ě min. 4 ks mix !

Art.-Nr.

Bezeichnung

Breite  / Höhe / Tiefe cm

EK-Preis EK-Preis EK-Preis

Art.-Nr.

Bezeichnung

Breite  / Höhe / Tiefe cm

EK-Preis EK-Preis EK-Preis

Nábytek je standartn ě dodáván v rozloženém stavu v balení

MEDIAN ww

                                   UPOZORNĚNÍ: Jednotlivé typy lze objednávat pouze jako dopln ěk k objednané obývací sestav ě 

Energetická tabulka dle sm ěrnice 874/2012/EU

Pro LED osv ětlení v typech:                                   
10 84 WW 30
10 84 WW 12

                                                    
Tyto sv ětelná t ělesa obsahují 
zabudované sv ětelné zdroje LED 
energetické t řídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší ú činnost) 
až E (nejnižší ú činnost).                                     
Světelné zdroje LED v t ěchto 
svítidlech nelze vym ěnit.

Maloobchodní ceník platný od 18.12.2014.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


