
-    volitelná kombinace typu sedáku a podnože. 
-    sedák + podnož = výsledná cena.

Cena

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

VERONA sedák

Jídelní židle                                                                          
VERONA          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

          Text. kůže sametový lesk                                            Kombinace text. kůží                                          Text. kůže Vintage:                                     

         černá            šedá           lanýž                                    šedá                          taupe                                                   hnědá

                                                          Potahové materiály:

ASDG14TF =lanýž

2.990,-úchytka na zádech: nerez

VERONA sedák
provedení B

potah: imitace kůže - sametový lesk ASBK14SX = černá

ASDG14GX = šedá

VERONA sedák
provedení C

potah: imitace kůže - sametový lesk, dvojitý šev
úchytka na zádech: nerez

ASCG14GX = šedá

ASCG14TF =lanýž

ASCG14SX = černá 2.990,-

ASEM83GX = šedá / šedá 2.990,-přední plochy: žinylkový vzhled, záda: PU samet

žinylkový vzhled / sametová koženka

ASFM83TA = taupe / taupe

Obj. č. / barevné provedení
VERONA sedák

provedení A
potah: imitace kůže - sametový lesk ASAK14SX = černá 2.990,-

plochý Keder

ASAK14GX = šedá

ASAK14TF =lanýž

ASBK14GX = šedá

ASBK14TF =lanýž

2.990,-
plochý Keder

VERONA sedák
provedení E

VERONA sedák
provedení F

potah: kombinace imitací kůže ASFM83GX = šedá / šedápřední plochy: žinylkový vzhled, záda: PU samet

žinylkový vzhled / sametová koženka

ASEM83TA = taupe / taupe

úchytka na zádech: lak černý

VERONA sedák
provedení G

potah: imitace kůže Vintage, dvojitý šev

provedení H
potah: imitace kůže Vintage, dvojitý šev ASHV12BX =hnědá 3.490,-úchytka na zádech: lak černý

VERONA sedák
provedení D

potah: imitace kůže - sametový lesk, dvojitý šev ASDG14SX = černá

3.490,-

potah: kombinace imitací kůže

ASGV12BX =hnědá

2.990,-

Model Popis výrobku



Cena

2.490,-

2.490,-

2.490,-

2.490,-

2.490,-

Jídelní židle                                                                          
VERONA          Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Popis výrobku

GESR58EG = nerez broušená

GESR58SL = černá lakovaná

VERONA podnož

4 nohy podnož oválna, kónická

Model Obj. č. / barevné provedení

GE4O73 = černá lakovaná

GE4R63EG = nerez broušená

GE4R63SL = černá lakovaná

VERONA podnož

Stativ podnož okrouhlá, kónická
barva podnože: nerez broušený nebo  lak černý

VERONA podnož

4 nohy podnož okrouhlá, kónická
barva podnože: nerez broušený nebo  lak černý

barva podnože: nerez broušený nebo  lak černý

GE4O73 = nerez broušená

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

VERONA podnož

4 nohy podnož hranatá, kónická
barva podnože: nerez broušený nebo  lak černý

GE4E72EG = nerez broušená

GE4E72SL = černá lakovaná

VERONA podnož

4 nohy podnož oválna dřevěná, kónická
barva podnože: dub bianco, dub bělený, dub divoký 

olejovaný

GEHO70EB = dub bianco

GEHO70EK = dub bělený

GEHO70EW = dub divoký olejovaný


