
40 52 92.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv
povrchová úprava:  olejováno, voskováno

                    volitelný doplněk u vitrin a otevřených nik: grafitově šedá záda s přírodní stromovou kůrou

            Samostatné elementy - volně prodejné

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

 GENOA
 obývací pokoj / jídelna Celomasivní dubový nábytek

..05 ..10

Zásuvkový element                                                      
4 zásuvky,                                                                                       

1 otevřená nika se skleněnou 
policí                                                                                                                                                              

(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)                 

Kombinovaný element                                                      
1 plná dvířka, 1 zásuvka,                                                      

1 otevřená nika se skleněnou 
policí                                                                         

levá / pravá varianta otevírání 
dvířek                                                                                                 

(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)                                                                                                                                 

Vitrina nízká                                                      
1 částečně proskl. dvířka 

(otevírání doleva),                                                        
2 plná dvířka,                                                                           

1 zásuvka                                                                                 
(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)              

Vitrina vysoká                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                                           

(otevírání doprava),                                                        
2 plná dvířka                                                                                 

(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)              

..01 ..03

cca. 60 / 122 / 43 cm cca. 60 / 122 / 43 cm cca. 75 / 122 / 43 cm cca. 75 / 202 / 38 cm

..12 / ..13 ..14 ..22 ..23
Vitrina úzká                                                      

1 částečně proskl. dvířka                                       
..12       otevírání dveří doleva                       
..13    otevírání dveří doprava                                                                                                                       
(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)       

Skříňka úzká                                          
2 plná dvířka                                                                   

levá / pravá varianta otevírání 
dvířek              

TV-lowboard                                          
2 plná dvířka,                                                         

1 zásuvka,                                                                                                                                  
1 otevřený foch                                                                                                                                               

TV-lowboard                                          
2 plná dvířka,                                                         

1 zásuvka,                                                                                                                                  
1 otevřený foch                                                                                                                                               

cca. 40 / 202 / 38 cm cca. 40 / 202 / 38 cm cca. 140 / 52 / 50 cm cca. 190 / 52 / 50 cm

Závěsná vitrina                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                       

levá / pravá varianta otevírání 
dvířek                                                                                                                                     

(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)       

Závěsný regál                                                      
3 skleněné police                                                                                                                                     

(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)       

Highboard                                                      
4 plná dvířka, 1 zásuvka,                                                                          

1 otevřená nika se skleněnou 
policí                                                                                                                                     

(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)       

Highboard                                                      
2 částečně proskl. dvířka,                                                                               

3 zásuvky                                                                                                                                     
(LED osvětlení a grafitová záda se 
stromovou kůrou možno separátně 

objednat)       

cca. 40 / 138 / 38 cm cca. 48 / 138 / 38 cm cca. 174 / 122 / 43 cm cca. 165 / 88 / 43 cm

22.560,- 27.240,-

..32 ..33 ..48 ..49

13.980,- 8.520,- 42.770,- 37.830,-

25.680,- 21.710,- 31.140,- 37.050,-

22.560,- 23.340,-



40 52 92.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv
povrchová úprava:  olejováno, voskováno

                    volitelný doplněk u vitrin a otevřených nik: grafitově šedá záda s přírodní stromovou kůrou

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

      Návrhy obývacích sestav

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

           Volitelné příslušenství

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

cca. 110 / 49 / 65 cm cca. 140 / 20 / 20 cm

..B0

40 52 C1

Návrh obývací sestavy                                                     
sestává z typů:  10 / 23 / 68 / 33                                                                                                                       

(LED osvětlení a grafitová záda se stromovou kůrou možno separátně 
objednat)                                                                                                                                               

šířka sestavy uvedena bez rozestupů mezi elementy

cca. 275 / 202 / 50 cm

77.870,-

5.530,- 5.530,- 5.530,-

Závěsná police                                                                                              

..50 ..68

Grafitově šedá záda 
s přírodní 

stromovou kůrou                                                      
pro vitrinu typ 10

..B1

Grafitově šedá záda 
s přírodní 

stromovou kůrou                                                      
pro vitrinu typ                                              
12, 13, 32, 33

..B2

Grafitově šedá záda s 
přírodní stromovou 

kůrou                                                      
pro sideboard typ 49                                                

(2 ks)

95.810,-

..B3

Grafitově šedá záda 
s přírodní 

stromovou kůrou                                                      
pro typy 01, 03, 05

 GENOA
 obývací pokoj / jídelna

Konferenční stůl                                                      
spodní odkládací police,                                                                  

1 zásuvka

2.730,-

..B4

Grafitově šedá 
záda s přírodní 

stromovou kůrou                                                      
pro highboard typ 48

4.680,-

Celomasivní dubový nábytek

21.710,- 5.140,-

40 52 C2

Návrh obývací sestavy                                                     
sestává z typů:  10 / 22 / 68 / 05                                                                                                                       

(LED osvětlení a grafitová záda se stromovou kůrou možno separátně 
objednat)                                                                                                                                               

šířka sestavy uvedena bez rozestupů mezi elementy

cca. 290 / 202 / 50 cm



40 52 92.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv
povrchová úprava:  olejováno, voskováno

                    volitelný doplněk u vitrin a otevřených nik: grafitově šedá záda s přírodní stromovou kůrou

Volitelné LED osvětlení

Art.-Nr.

Popis

Cena 1.890,- 2.540,- 3.190,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Doplňkový nábytek - jídelní stoly

L-08200-EXT L-08201-EXT

Jídelní stůl s výsuvnou funkcí                                                                                                       
160 - 240 cm                                                    

nohy obdélníkové                                                                                                
divoký dub přírodní masiv                                                                                                       

povrchová úprava: Bianco (běleno)

Jídelní stůl s výsuvnou funkcí                                                                                                       
180 - 260 cm                                                    

nohy obdélníkové                                                                                                                                  
divoký dub přírodní masiv                                                                                                       

povrchová úprava: Bianco (běleno)

cca. 160 (+80)/ 76/ 90 cca. 180 (+80)/ 76/ 90

Maloobchodní ceník platný od 2.3.2022.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

42.250,- 43.680,-

 1 ks v sadě  2 ks v sadě  3 ks v sadě

Clip-3

LED Clip osvětlení                                                      
na zadní hranu skleněných polic                                                                     

včetně trafa a kabelů

LED Clip osvětlení                                                      
na zadní hranu skleněných polic                                                                     

včetně trafa a kabelů

LED Clip osvětlení                                                      
na zadní hranu skleněných polic                                                                     

včetně trafa a kabelů

Clip-1 Clip-2

 GENOA
 obývací pokoj / jídelna Celomasivní dubový nábytek

Typy:     Clip-1, Clip-2, Clip-3

Tato 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.


