
1000 0 0,95

Mirone  
Artikl-č.: Provedení:

1831-xxx-92 Přední plochy: Dub Bianco přírodní masív
Korpus: Dub Bianco imitace
Dekorativní doplněk: anthrazit dekor

Návrhy sestav   

Artikl-č.:
Sestává z typů:
Popis
Dopor. osvětlení:

Rozměry (Š/V/H)

Cena 51.510,- 33.080,- 50.550,-

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:
Popis

Dopor. osvětlení:

Rozměry (Š/V/H)

Cena 16.140,- 14.660,- 18.350,-

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:

Popis

Dopor. osvětlení:

Rozměry (Š/V/H)

Cena 14.660,- 18.350,- 5.080,-

sada 1 ks světel 1100-781-00 včetně trafa a kabelů sada 2 ks světel 1100-782-00 včetně trafa a kabelů

nebo
sada 2 ks světel 1100-782-00 včetně trafa a kabelů

nebo nebo

TV-spodní díl                                                                                                                  
1 dvířka, 2 sklopná dvířka, 1 otevřený foch

TV-spodní díl                                                                                                                  
2 dvířka, 2 sklopná dvířka, 2 otevřené fochy                                         
stojící nebo závěsné umístění

Závěsná police                                                                                                   
1 skleněná police

159 / 58 / 48 cm 202-202 / 58-51 / 40-40 cm 152 / 22 / 20 cm

sada 2 ks světel 1100-742-00 včetně trafa a kabelůsada 2 ks světel 1100-742-00 včetně trafa a kabelů

110 / 45 / 65 cm 67 / 205 / 38 cm

1831-318-92 1831-320-92 1831-481-92

67 / 144 / 38 cm

222 / 170 / 40 cm

otevírání dveří doprava 1 zásuvka, 1 otevřený foch otevírání dveří doleva
Vitrina nízká Konferenční stůl Vitrina

1831-112-92

323 / 205 / 48 cm (šířka s odstupem 15 cm mezi elementy)

1831-985-92
131, 320, 486

sada 4 ks světel 1100-744-00 včetně trafa a kabelů

305 / 205 / 40 cm (šířka s odstupem 15 cm mezi elementy)

nebonebo

Návrh obývací stěny s LED osvětlením
sada 1 ks světel 1100-741-00 včetně trafa a kabelů

sada 3 ks světel 1100-783-00 včetně trafa a kabelů

1 část. proskl. dvířka, 2 skleněné police, 2 konstrukční 
police, 1 dřevěná police

sada 4 ks světel 1100-744-00 včetně trafa a kabelů

1831-034-92

sada 4 ks světel 1100-744-00 včetně trafa a kabelů
Návrh obývací stěny Návrh obývací stěny 

sada 1 ks světel 1100-741-00 včetně trafa a kabelů sada 1 ks světel 1100-741-00 včetně trafa a kabelů

034, 131, 318, 481
1831-975-92

1 část. proskl. dvířka, 1 skleněná police, 1 konstrukční 
police, 1 dřevěná police

1831-983-92
320, 486

1831-131-92

Maloobchodní ceník platný od 22.4.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.
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Mirone  
Artikl-č.: Provedení:

1831-xxx-92 Přední plochy: Dub Bianco přírodní masív
Korpus: Dub Bianco imitace
Dekorativní doplněk: anthrazit dekor

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:
Popis

Dopor. osvětlení:

Rozměry (Š/V/H)

Cena 16.510,- 27.190,- 3.610,-

Osvětlení (doporučené příslušenství)

Artikl-č.:
Popis

KWh/1000h
Lumen
Watt
Životnost
Kelvin
Světel v sadě:

Cena 880,- 1.090,- 1.840,-

Osvětlení (doporučené příslušenství)

Artikl-č.:

Popis

KWh/1000h
Lumen
Watt
Životnost
Kelvin
Světel v sadě:

Cena 880,- 1.090,- 1.470,-

50 000 hod
3000 - 3400

50 000 hod
3000 - 3400
1 2 3

47,60 lm
0,5 W
50 000 hod
3000 - 3400

71,40 lm

1,5 W 3,0 W 6,0 W

2900 - 3200 2900 - 3200

144,80 lm 289,60 lm 579,20 lm

montáž na spodní stranu horní desky montáž na spodní stranu horní desky montáž na spodní stranu horní desky

LED osvětlení                                                                                                                  
montáž na zadní hranu skleněné police, teplé bílé 
světlo, včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače

LED osvětlení                                                                                                                  
montáž na zadní hranu skleněné police, teplé bílé světlo, 
včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače

1 2 4
2900 - 3200

0,26 0,53 0,79

50 000 hod 50 000 hod

1100-781-00 1100-782-00 1831-783-92

50 000 hod

LED osvětlení                                                                                                                  
montáž na zadní hranu skleněné police, teplé bílé světlo, 
včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače

LED osvětlení

69 / 170 / 27 cm

1100-999-00

87 / 13 / 38 cm180 / 86 / 42 cm

23,80 lm
0,3 W 0,8 W

1100-741-00

sada 2 ks světel 1100-742-00 včetně trafa a kabelů

Regálový panel - nástavec                                                                          
levá / pravá varianta, 2 konstrukční police

Sideboard                                                                                                               
4 dvířka, 1 zásuvka, 4 police

1100-742-00 1100-744-00

TV-rampa                                                                                                               
tvrzené sklo

teplé bílé světlo, včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače

1,63 3,26 6,52

1831-486-92

teplé bílé světlo, včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače
teplé bílé světlo, včetně kabelu (7 m) a nožního 
vypínače

1831-872-92

LED osvětlení LED osvětlení

Tyto světelná tělesa obsahují 
zabudované světelné zdroje LED 
energetické třídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) 
až E (nejnižší účinnost).  Světelné 
zdroje LED v těchto svítidlech nelze 
vyměnit.

Tyto světelná tělesa obsahují 
zabudované světelné zdroje LED 
energetické třídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) 
až E (nejnižší účinnost).  Světelné 
zdroje LED v těchto svítidlech nelze 
vyměnit.

Tyto světelná tělesa obsahují 
zabudované světelné zdroje LED 
energetické třídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) 
až E (nejnižší účinnost).  Světelné 
zdroje LED v těchto svítidlech nelze 
vyměnit.

Tyto světelná tělesa obsahují 
zabudované světelné zdroje LED 
energetické třídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) 
až E (nejnižší účinnost).  Světelné 
zdroje LED v těchto svítidlech nelze 
vyměnit.

Tyto světelná tělesa obsahují 
zabudované světelné zdroje LED 
energetické třídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) 
až E (nejnižší účinnost).  Světelné 
zdroje LED v těchto svítidlech nelze 
vyměnit.

Tyto světelná tělesa obsahují 
zabudované světelné zdroje LED 
energetické třídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) 
až E (nejnižší účinnost).  Světelné 
zdroje LED v těchto svítidlech nelze 
vyměnit.

Maloobchodní ceník platný od 22.4.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


