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40 52 30.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv

povrchová úprava: bianco (běleno), olej a vosk

Volitelný doplněk: viditelné zadní plochy vitrin, nik a střed desky jídelního stolu v "granitové dýze"
(tenká vrstva přírodního granitu - žuly)

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 24.250,- 28.280,- 40.370,- 36.390,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 37.180,- 48.490,- 47.710,- 48.490,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 20.990,- 5.590,- 6.890,-

50 68 69

Konferenční stůl                                                    
spodní odkládací police          Závěsná police Závěsný policový panel                                                  

3 police

cca. 110 / 50 / 70 cm cca. 126 / 28 / 25 cm cca. 80 / 100 / 25 cm

TV- lowboard                                                         
"kovové nohy"                                                     
3 plná dvířka,                                                                                                                   

1 zásuvka                                                                                            

Highboard                                                            
"kovové nohy"                                                      
4 plná dvířka,                                                                                 

1 otevřený foch (nika)                                                                                                                        
(LED osvětlení a granitová záda 

možno separátně objednat)                 

Sideboard                                                            
"kovové nohy"                                                      
1 plná dvířka,                                                                          

2 zásuvky,                                                                                 
1 otevřený foch (nika)                                                                                                                        

(LED osvětlení a granitová záda 
možno separátně objednat)                 

Sideboard                                                            
"kovové nohy"                                                      
3 plná dvířka,                                                                          

1 zásuvka

cca. 183 / 65 / 45 cm cca. 130 / 153 / 42 cm cca. 183 / 93 / 45 cm cca. 183 / 93 / 45 cm

cca. 50 / 140 / 42 cm cca. 50 / 203 / 42 cm cca. 75 / 203 / 42 cm cca. 183 / 65 / 45 cm

..24 ..48 ..49 ..49-A

..12 ..22

Vitrina nízká                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                  

..03    otevírání dveří doleva          
..04  otevírání dveří doprava                                                                                                                        
(LED osvětlení a granitová záda 

možno separátně objednat)                 

Vitrina vysoká                                                      
1 částečně proskl. dvířka,                                           

1 plná dvířka                                  
..10    otevírání dveří doleva          
..11  otevírání dveří doprava                                                                                                                        
(LED osvětlení a granitová záda 

možno separátně objednat)                 

Vitrina široká                                                      
1 částečně proskl. dvířka,                                    

2 plná dvířka                                                                                                                      
(LED osvětlení a granitová záda 

možno separátně objednat)                 

TV- lowboard                                                         
"kovové nohy"                                                     
2 plná dvířka,                                                                                

1 otevřený foch (nika),                                                                                                                   
1 zásuvka                                                                                 

(LED osvětlení a granitová záda možno 
separátně objednat)                                                                                                                                         

..03 / 04 ..10 / 11

 

 LISBOA
 obývací pokoj / jídelna Celomasivní dubový nábytek



0 0,95

40 52 30.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv

povrchová úprava: bianco (běleno), olej a vosk

Volitelný doplněk: viditelné zadní plochy vitrin, nik a střed desky jídelního stolu v "granitové dýze" 
(tenká vrstva přírodního granitu - žuly)

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 20.090,- 32.370,- 29.060,- 34.780,-

Návrh
sestavy

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Volitelná záda ve vitrinách a otevřených nikách z přírodní granitové (žulové) "dýhy"

Granitová záda pro typ 03 / 04 / 10 / 11        Art.-Nr.     40 52 30 72 Cena 2.860,-
Granitová záda pro typ 12        Art.-Nr.     40 52 30 76 Cena 4.750,-
Granitová záda pro typ 22        Art.-Nr.     40 52 30 74 Cena 2.340,-
Granitová záda pro typ 48        Art.-Nr.     40 52 30 73 Cena 4.750,-
Granitová záda pro typ 49        Art.-Nr.     40 52 30 75 Cena 4.750,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 1.370,- 1.820,- 1.370,- 1.820,-

cca. 180 / 76 / 90 cm cca. 210 / 76 / 90 cm cca. 210 / 76 / 90 cm

40 52 42

LED světelné těleso                                                    
(na stropní desku vitrin a 

otevřených nik)                             
včetně trafa a kabelů         

LED světelné těleso                                                    
(na stropní desku vitrin a 

otevřených nik)                             
včetně trafa a kabelů         

LED světelný pás                                                   
(pro typy 03, 04, 10, 11, 22)                             

včetně trafa a kabelů         

LED světelný pás                                                   
(pro typy 12, 48, 49)                             
včetně trafa a kabelů         

Oývací sestava                                                                                                                                                                    
sestává z typů:  12 / 24 / 69                                                                                               

bez granitových zad a LED osvětlení                                                                                                                        
(LED osvětlení a granitová záda možno separátně objednat)                 

cca. 280 / 203 / 45 cm

80.930,-

1 ks v sadě 2 ks v sadě

U-spot 1

  Volitelné příslušenství - LED osvětlení

LED-Band-1 LED-Band-2U-spot 2

 LISBOA
 obývací pokoj / jídelna Celomasivní dubový nábytek

..62 ..63..51 ..61

cca. 110 / 50 / 70 cm

 

Konferenční stůl                                                                               
s odkládací deskou                                                                               

kovové podnoží     

Jídelní stůl                                                              
s granitovou vložkou                                                           

180 cm                                                                                
kovové podnoží     

Jídelní stůl                                                             
210 cm                                                                                

kovové podnoží     

Jídelní stůl                                                              
s granitovou vložkou                                                           

210 cm                                                                                
kovové podnoží     



0 0,95

40 52 30.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv

povrchová úprava: bianco (běleno), olej a vosk

Volitelný doplněk: viditelné zadní plochy vitrin, nik a střed desky jídelního stolu v "granitové dýze" 
(tenká vrstva přírodního granitu - žuly)

            Doplňková nabídka jídelních židlí a křesel

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 5.530,- 5.530,- 5.530,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 4.870,- 6.740,-

Jídelní křeslo                                                          
tkaná textílie "travní zeleň"                                                     

(1 ks v balení)                                                                                                                                                    

cca. 46 / 94 / 63 cm

Maloobchodní ceník platný od 26.11.2022.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

HI-00303-01 HI-00303-02

Jídelní židle                                                          
tkaná textílie "travní zeleň"                                                     

(2 ks v balení)                                                        
cena uvedena za 1 ks                                                                                            

cca. 59 / 86 / 64 cm

HI-00403-3HI-00403-1 HI-00403-2

 

Jídelní křeslo                                     
imitace kůže                                           

středně hnědá                                                        
2 ks v balení                                                         

cena uvedena pro 1 ks křesla                 

Jídelní křeslo                                     
imitace kůže                                           
jelení hnědá                                                        
2 ks v balení                                                         

cena uvedena pro 1 ks křesla                 

Jídelní křeslo                                     
imitace kůže                                           
světle hnědá                                                        
2 ks v balení                                                         

cena uvedena pro 1 ks křesla                 

 LISBOA
 obývací pokoj / jídelna Celomasivní dubový nábytek


