
2 varianty provedení stolní desky: dub divoký masiv, olejováno
dub bělený masiv, olejováno

4 délkové varianty: 180, 200, 220, 240 cm 

Cena

nerez broušená

olejovaný
lak antik antracit

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

MULTI TABLE 2
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka 35.940,-podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit
š/v/h cm: 240 x 77 x 100

Podnož/Plát stolu

35.940,-podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit
š/v/h cm: 240 x 77 x 100

MULTI TABLE 2
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka 33.190,-podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit
š/v/h cm: 200 x 77 x 100

podnoží o 15 cm přestavitelné

Podnož/Plát stolu
A124EGEB = nerez broušená/dub bělený 

A124ALEB = antracit/dub bělený 
A124EGWE = nerez broušená/dub divoký

A124ALWE = antracit/dub divoký

Podnož/Plát stoluMULTI TABLE 2
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka
podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit

š/v/h cm: 180 x 77 x 100

MULTI TABLE 1
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka

š/v/h cm: 220 x 77 x 100

MULTI TABLE 1
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka 33.190,-podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit
š/v/h cm: 200 x 77 x 100

Podnož/Plát stolu
A120EGEB = nerez broušená/dub bělený 

A120ALEB = antracit/dub bělený 
A120EGWE = nerez broušená/dub divoký

A120ALWE = antracit/dub divoký

Podnož/Plát stolu
A122EGEB = nerez broušená/dub bělený 

A122ALEB = antracit/dub bělený 
A122EGWE = nerez broušená/dub divoký

A122ALWE = antracit/dub divoký
podnoží o 15 cm přestavitelné

Podnož/Plát stolu

A118ALEB = antracit/dub bělený 
A118EGWE = nerez broušená/dub divoký

MULTI TABLE 1
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka 34.690,-podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit

dub masiv divoký, 

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

A118ALWE = antracit/dub divoký

A118EGEB = nerez broušená/dub bělený 

Jídelní stůl                                                                          
MULTI TABLE          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

dub masiv bělený, olejovaný

Model Popis výrobku Obj. č. / barevné provedení

MULTI TABLE 1
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka 31.950,-podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit
š/v/h cm: 180 x 77 x 100

A218EGEB = nerez broušená/dub bělený 

A218ALWE = antracit/dub divoký

MULTI TABLE 2

34.690,-

A218ALEB = antracit/dub bělený 
A218EGWE = nerez broušená/dub divoký

podnoží o 15 cm přestavitelné

A222ALEB = antracit/dub bělený 
A222EGWE = nerez broušená/dub divoký

jídelní stůl
plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka
podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit

š/v/h cm: 220 x 77 x 100

A224EGEB = nerez broušená/dub bělený 
A224ALEB = antracit/dub bělený 

A224EGWE = nerez broušená/dub divoký
A224ALWE = antracit/dub divoký

podnoží o 15 cm přestavitelné

31.950,-

Podnož/Plát stolu
A220EGEB = nerez broušená/dub bělený 

A220ALEB = antracit/dub bělený 
A220EGWE = nerez broušená/dub divoký

A220ALWE = antracit/dub divoký

Podnož/Plát stolu

A222ALWE = antracit/dub divoký

A222EGEB = nerez broušená/dub bělený 



2 varianty provedení stolní desky: dub divoký masiv, olejováno
dub bělený masiv, olejováno

4 délkové varianty: 180, 200, 220, 240 cm 

Cena

nerez broušená

olejovaný
lak antik antracit

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

MULTI TABLE 3
jídelní stůl

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka 31.950,-podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit
š/v/h cm: 180 x 77 x 100

Jídelní stůl                                                                          
MULTI TABLE          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

MULTI TABLE 3

35.940,-

MULTI TABLE 3

34.690,-

MULTI TABLE 3

33.190,-

3 varianty kovového podnoží v laku ANTIK antracit

dub masiv divoký, 

A318ALEB = antracit/dub bělený 
A318EGWE = nerez broušená/dub divoký

A318ALWE = antracit/dub divoký

Podnož/Plát stolu
A320EGEB = nerez broušená/dub bělený 

A320ALEB = antracit/dub bělený 
A320EGWE = nerez broušená/dub divoký

A320ALWE = antracit/dub divoký

jídelní stůl

Podnož/Plát stolu
jídelní stůl

3 varianty kovového podnoží v broušeném nerezu

A322ALEB = antracit/dub bělený 
podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka
podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit

š/v/h cm: 200 x 77 x 100

Podnož/Plát stolu

dub masiv bělený, olejovaný

A322EGWE = nerez broušená/dub divoký

Model Popis výrobku Obj. č. / barevné provedení

A318EGEB = nerez broušená/dub bělený 

A324ALEB = antracit/dub bělený 
podnož: nerez broušená/lakovaná antik antracit A324EGWE = nerez broušená/dub divoký

š/v/h cm: 220 x 77 x 100 A322ALWE = antracit/dub divoký

Podnož/Plát stolu
jídelní stůl A324EGEB = nerez broušená/dub bělený 

plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka

š/v/h cm: 240 x 77 x 100 A324ALWE = antracit/dub divoký

A322EGEB = nerez broušená/dub bělený 
plát stolu: dub masiv dlouhé vlisy, 40 mm hloubka


