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3SEDACÍ SOUPRAVY

P provedení látka Soro 21 taupe 
šedobéžová

P provedení látka Soro 40 hořčicová

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, dekorativní šití sedací části, L/P provedení, 
materiál: látka Soro 40 hořčicová nebo látka Soro 21 taupe šedobéžová, rozměry (ŠxHxV): 280x235x69/88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x197, výška x hloubka sedu: 40x62 cm. Lze objednat 
ve 4 barevných provedeních Soro v ceně 37 590,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.   

látka Soro    

97 9028 24

PRUŽINA

3 polohovací opěrky

FABIA
35 890,- 

P provedení, látka Soro 83 světle šedá

P provedení, látka Soro 13 světle 
hnědý melír

P provedení, látka Soro 97 šedá

celočalouněná rohová sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní podepření zad a hlavy, dekorativní prošití sedací části, L/P provedení, materiál: látka Soro 97 šedá, Soro 
83 světle šedá nebo Soro 13 světle hnědý melír. Skladem je také rozkládací verze Buton R s úložným prostorem v ceně 33 990,- v barevných provedeních: látka Soro 97 šedá, Soro 83 světle 
šedá nebo Soro 13 světle hnědý melír. Rozměry: (ŠxHxV): 275x225x71/85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x200 cm, výška x hloubka sedu 40x59 cm. Možnost objednat i v jiných barevných 
provedeních látky Soro v ceně BUTON R rozkládací 34 990,- a BUTON P pevná 32 890,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.   

BUTON P
61 23100 9040 3428

PRUŽINA

3 polohovací opěrky
Náš 
tip!

30 990,- 

15 89 16 8148 05 29 9672 96 41 62

P provedení, látka Primo 88 šedá

látka Primo

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami pro zajištění komfortního podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Riviera 38 
smaragdová nebo látka Primo 88 šedá, rozměry: (ŠxHxV): 270x205x75/100 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x190 cm, výška x hloubka sedu: 46x57 cm. Možnost objednat v 6 barevných 
provedeních látky Riviera nebo látky Primo v ceně: 32 590,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm. 

29 590,- 
ARTEY

PRUŽINA

L provedení, látka Riviera 38 smaragdová

látka Riviera

NEW

HR PĚNA

3 polohovací opěrky

látka Soro
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P provedení látka Preston hnědá 22/polštáře látka Jasmine světle fialová 62

látka Jasminelátka PrestonLANZA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, se dvěma taburety v područce, L/P provedení, 
materiál: látka Preston hnědá 22/polštáře látka Jasmine světle fialová 62, rozměry (ŠxHxV): 275x220x85/100 cm, taburet (ŠxHxV): 40x34x43 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x190 cm, výška x 
hloubka sedu: 43x53 cm. Lze objednat ve 4 barevných provedeních látky Preston a Jasmine v ceně: 35 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

20 10094 60 3421 90 100

HR PĚNAPRUŽINA

5 polohovacích opěrek

34 990,- 

L provedení látka Soro 28 hnědá

L provedení látka Soro 90 šedá

LEGAS

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami pro zajištění komfortního podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 28 hnědá, 
90 šedá nebo látka Soro 51 terakota. Rozměry (ŠxHxV): 272x219x85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 126x197 cm, výška x hloubka sedu: 40x57 cm. Možnost objednat v 7 barevných provedeních 
látky Soro v ceně 35 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm. 

P provedení látka Soro 51 terakota

PRUŽINA

3 polohovací opěrky

34 490,- 61 13100 9740 3428

01 0934 3506 29

elegantní celočalouněná rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a polohovatelnými opěrkami hlavy a područkami, L/P provedení, materiál: látka Kronos 19 smaragdová nebo 
látka Kronos 15 taupe šedohnědá (ŠxHxV): 329x220x79/97 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 256x129 cm, výška x hloubka sedu: 41x57 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky 
Kronos. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

P provedení látka Kronos 19 smaragdová
látka KronosLAMORA

PRUŽINA

6 polohovacích opěrek 1 polohovací područka

L provedení látka Kronos 15 taupe 
šedohnědá

33 490,- 

látka Soro
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L provedení látka Cosmic 120 žlutá, 
polštáře – 01 krémová/03 hnědá

2 1B ZF – L + OTT 1B ZP– P

OTT MINI – L
110x100x83/97 cm

9 990,-

ROH
100x100x83 cm

9 680,-

OTT MINI – P
110x100x83/97 cm

9 990,-

2 1B ZF – L
150x100x83/97 cm

13 990,-

OTT 1B ZP – L
85x175x83/97 cm

11 190,-

2 1B ZF – P
150x100x83/97 cm

13 990,-

1 1B – L
71x100x83/97 cm

6 690,-

1 1B – P
71x100x83/97 cm

6 690,-

KŘESLO
90x92x83/97 cm

8 590,-

OTT 1B ZP – P
85x75x83/97 cm

11 190,-

1 BB
56x100x83/97 cm

5 280,-

2 BB ZF
135x100x83/97 cm

12 880,-

TABURET
70x70x42 cm

4 790,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

120 112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

PRUŽINA

celočalouněná luxusní sedací souprava s polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, včetně dekorativních polštářů, možnost sestavit si vlastní rozměr sedací soupravy 
z různých komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a úložním prostorem v provedení: látka Cablo 02 béžová/polštáře 05 cihlová/02 béžová nebo látka 
Cosmic 120 žlutá/polštáře 01 krémová/03 hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 320x175/210x83/97 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x260 cm, hloubka x výška sedu: 62x42 cm. Lze objednat v 7 barevných 
provedeních látky Cablo nebo 7 barevných provedeních ekokůže. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

L provedení látka Cablo 02 béžová/polštáře – 05 cihlová/02 béžová

látka CabloekokůžeMARIETA U

4 polohovací opěrky

41 590,- 



6 SEDACÍ SOUPRAVY

L provedení ekokůže bílá

3SED
200x90x88 cm

11 190,-

2 1B ZS – L
125x90x88 cm

9 280,-

3 1B ZF – L
175x90x88 cm

14 390,-

OTT 1B ZP – L
92x153x88 cm

10 890,-

2SED
155x90x88 cm

9 680,-

2 1B ZS – P
125x90x88 cm

9 280,-

3 1B ZF – P
175x90x88 cm

14 390,-

OTT 1B ZP – P
92x153x88 cm

10 890,-

KŘESLO
110x90x88 cm

8 890,-

3 1B – L
175x90x88 cm

8 990,-

3 BB
150x90x88 cm

7 190,-

2 1B – L
125x90x88 cm

7 990,-

1 1B
87x90x88 cm

6 880,-

3 1B – P
175x90x88 cm

8 990,-

3 BB ZF
150x90x88 cm

12 480,-

2 1B – P
125x90x88 cm

7 990,-

1 BB
60x90x88 cm

5 790,-

ROH
87x87x88 cm

7 190,-

OTT 1B
92x153x88 cm

8 590,-

TABURET
58x58x45 cm

2 880,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

120 112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

P provedení látka Cablo 14 šedá
látka Cabloekokůže

celočalouněná luxusní sedací souprava, možnost sestavení vlastního rozměru sedací soupravy z různých komponentů, komponenty jsou prodávány jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a 
úložným prostorem v provedení: ekokůže černá, ekokůže bílá nebo látka Cablo 14 šedá, rozměry (ŠxHxV): 330x215/153x88 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x260 cm, výška x hloubka sedu: 
45x53 cm. Lze objednat v 7 barevných provedeních látky Cablo a 7 barevných provedeních ekokůže. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

34 790,- 
BITER U

PRUŽINA

L

L

P

P
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3SED
200x91x93 cm

11 790,-

3 BB
150x91x93/109 cm

9 290,-

2SED
155x91x93 cm

10 480,-

2 1B – P
130x91x93 cm

7 890,-

2 1B – L
130x91x93 cm

7 890,-

3 BB ZF
150x91x93/109 cm

12 590,-

2 1B ZS – L
130x91x93 cm

9 690,-

3 1B – L
175x91x93/109 cm

9 290,-

2 1B ZS – P
130x91x93 cm

9 690,-

1 BB
60x91x93 cm

5 680,-

KŘESLO
110x91x93 cm

8 680,-

ROH
91x91x93 cm

7 390,-

3 1B – P
175x91x93/109 cm

9 290,-

3 1B ZF – L
175x91x93/109 cm

13 990,-

3 1B ZF – P
175x91x93/109 cm

13 990,-

OTT 1B ZP
91x150x93 cm

11 290,-

1 1B
85x91x93 cm

6 890,-

OTT 1B
91x150x93 cm

8 790,-

120112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

P provedení, látka Cablo 14 šedá
látka Cabloekokůže

celočalouněná luxusní sedací souprava s výškově nastavitelnými opěrkami hlavy, včetně polštářů, možnost sestavení vlastního rozměru sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se 
prodávají jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a úložným prostorem v provedení: látka Cablo 14 šedá, rozměry (ŠxHxV): 335x155/220x93/105 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x270 cm, výška 
x hloubka sedu: 46x55 cm. Lze objednat v 7 barevných provedeních látky Cablo nebo v 7 barevných provedeních ekokůže ze zobrazených komponentů. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

39 890,- 
BORN

PRUŽINA

na spaní 125x150 cm

L

L

L

P

P

P
na spaní 125x150 cm na spaní 125x150 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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12 690,-

OTM BB S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
72x170x80/98 cm

3 BB
186x97x80/98 cm

13 790,-

ROH
97x97x80 cm

4 150,-

2 BB
127x97x80/98 cm

9 190,-

1 BB
63x97x80/98 cm

4 590,-

BOK
28x93x57/67 cm

2 580,-

97 3413 40 6128 60 83

PRUŽINA

P provedení látka Soro 13 taupe šedobéžová
látka Soro 

celočalouněná sedací souprava s polohovacími opěrkami, které poskytují komfortní podepření zad a hlavy, područky s funkcí sklápění, možnost sestavení vlastního rozměru sedací soupravy z 
různých komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě, Boby roh v provedení: látka Soro 13 taupe šedobéžová, L/P, provedení, rozměry: (ŠxHxV): 315x256x80/98 cm, výška x hloubka sedu: 
45x57 cm. Možnost objednat v 8 barevných provedeních ze zobrazených komponentů látky Soro, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

27 990,- 
BOBY

2 BB ZF
127x97x80/98 cm

11 290,-

P provedení látka Soro 97 šedá (dodací lhůta 6-8 týdnů)

L P

rozklad: 127x130 cm

5 polohovacích opěrek

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U a polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Matana 03 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 370x212/157x72/94 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 124x263 cm, výška x hloubka sedu: 45x55 cm. Lze objednat v 8 barevných provedeních látky Matana ze zobrazených 
komponentů, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 9 cm. 

39 990,- 
MANTY U

PRUŽINA

4 polohovací opěrky

NEW L provedení, látka Matana 03 šedá

01 10 1806 14 1909 05

látka Matana

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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6 290,-

12 290,-

8 290,-

12 990,-

12 290,-

14 290,-

8 590,-

9 890,- 10 990,-

01 10 1806 14 1909 05

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, polohovacími opěrkami zajišťující komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, možnost sestavení vlastní velikosti 
sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě, materiál: látka Matana 08 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 274x212x72/94 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 124x192 cm, výška 
x hloubka sedu: 45x55 cm. Možnost objednání v 8 barevných provedeních z vyobrazených komponentů látky Matana, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 9 cm. 

L provedení, látka Matana 08 hnědá

látka Matana

28 590,- 
MANTY

PRUŽINA

14 990,-

NEW

OTT 1BL ZP – S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
112x157x72/94 cm 

OTT 1BP ZP – S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
112x157x72/94 cm 

OTTMAX L ZP – S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
111X212X72/94 cm 

OTTMAX P ZP – S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
111X212X72/94 cm 

1 BB
72x107x72/94 cm 

2 BB ZP – S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
143x107x72/94 cm 

2 1BL
174x107x72/94 cm 

12 990,-

2 1BP
174x107x72/94 cm 

2 1BP ZF – S FUNKCÍ SPANÍ 
ROZKLAD: 124x143 cm

174X107X72/94 cm 

1 1BL
103x107x72/94 cm 

1 1BP
103x107x72/94 cm 

2 BB
143x107x72/94 cm 

2 BB ZF – S FUNKCÍ SPANÍ 
ROZKLAD: 124x143 cm

143x107x72/94 cm 

R – ROH
102x102x72 cm 

KŘESLO
116x107x72/94 cm 

13 680,-

14 290,-

2 1BL ZF – S FUNKCÍ SPANÍ 
ROZKLAD: 124x143 cm

174x107x72/94 cm 

3 polohovací opěrky

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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PRUŽINA

274 278275 281 283272 276 279

elegantní celočalouněná rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a polohovatelnými opěrkami hlavy, L/P provedení, materiál: látka Tatum 272 světle hnědá/Tatum 273 hnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 315x182x79/97 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 256x129 cm, výška x hloubka sedu: 42x57 cm. Možnost objednání v 8 barevných provedeních látky Tatum. Dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm. 

P provedení látka Tatum 272 světle hnědá/látka Tatum 273 hnědá

32 390,- 
IMPERIO látka Tatum

4 polohovací opěrky

PRUŽINA

L provedení, látka Monolith 37 
smaragdová

NEW

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů a s dekorativním šitím, L/P provedení, materiál: látka Monolith 37 smaragdová nebo látka Monolith 
85 šedá, kvalitní voděodolný potah, rozměry (ŠxHxV): 238x147x86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x200 cm, výška x hloubka sedu: 47x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

L provedení, látka Monolith 85 šedá

17 890,- 
PORIMA

BONEL

28 10040 97 3413 61

L provedení, látka Soro 95 
šedohnědá/2x polštář látka Soro 41 

oranžová

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka Soro 95 šedohnědá/2x polštář látka Soro 41 oranžová nebo látka Soro 83 světle šedá/2x 
polštář látka Soro 61 pudrově růžová, rozměry (ŠxHxV): 310x185x72 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 135x240 cm, výška x hloubka sedu: 37x55/83 cm. Možnost objednání i v jiných barevných 
provedeních v ceně 26 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

L provedení, látka Soro 83 světle šedá/2x polštář látka Soro 61 pudrově růžová

látka Soro

25 890,- 
BRATO

PRUŽINA
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28 890,- 
FELDA ROH

elegantní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P proveden, materiál: látka Tatum (Faro) 286-7 smaragdová/polštář 272-19 béžová/275-12 
hořčicová, rozměry (ŠxHxV): 265x182x86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x202 cm, výška x hloubka sedu: 45x62 cm. Lze objednat v 7 barevných odstínech látky Tatum (Faro) v ceně: 
31 790,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 9 cm. 

P provedení látka Tatum (Faro) 286-7 smaragdová/polštář 272-19 béžová/275-12 hořčicová

látka Tatum (Faro)

279-22272-19 283-24 286-7275-12 273-21 287-15

PRUŽINA

374372 377 379373 378

P provedení látka Stark 382 tmavě šedá
látka Stark

PRUŽINA

35 990,- 
MAVIS ROH

prostorná moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy pro zajištění pohodlného podepření zad a hlavy, područka s funkcí 
sklápění, L/P provedení, materiál: látka Stark 382 tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 345x220x103 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x184 cm, výška x hloubka sedu: 42x53 cm. Možnost objednat v 6 
barevných odstínech látky Stark v ceně: 39 680,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

4 polohovací opěrky

345 cm

3413 83 61 10028 97

látka Soro

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, polohovacími opěrkami zajišťující komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 40 hořčicová, 
rozměry (ŠxHxV): 275x203x72/90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 122x193 cm, výška x hloubka sedu: 46x56 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Soro v ceně: 29 890,-, 
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 9 cm. 

27 890,- 
KOSMO

PRUŽINA

NEW

3 polohovací opěrky

P provedení, látka Soro 40 hořčicová

SEDACÍ SOUPRAVY
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274

16

278

02

275

77

281

90

283272

13

276

80

279

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní, nožičky kovové/barva černá, L/P provedení, 
materiál: látka Neve 39 zelená, rozměry: (ŠxHxV): 315x212x78/87 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka sedu: 44x71/92 cm. Možnost objednat v 6 barevných provedeních 
látky Neve v ceně: 33 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

P provedení, látka Neve 39 zelená/dub přírodní

látka Neve

29 990,- 
SELBY

L provedení látka Tatum 273 taupe šedohnědá

celočalouněná luxusní rohová rozkládací sedací souprava na dřevěných nožičkách se 2 úložnými prostory, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Tatum 273 taupe šedohnědá, rozměry 
(ŠxHxV): 303x195/164x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 124x254 cm, výška x hloubka sedu: 45x54 cm. Lze objednat v 8 barevných provedeních látky Tatum, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 11 cm. 

látka Tatum

31 770,- 
BRIDGET

PRUŽINA

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY

látka Country

P provedení, látka Country 7 hnědá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Country 7 hnědá 
nebo 17 šedá, rozměry (ŠxHxV): 275x175x81/92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 132x210 cm, výška x hloubka sedu: 44x61 cm. Možnost objednat v 6 barevných provedeních látky Country v ceně: 
34 660,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

P provedení, látka Country 17 šedá

32 990,- 
SANIL
NEW

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

PRUŽINA

151109 1203 18

3 polohovací opěrky
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3413 40 8328 61

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů,L/P provedení, materiál: látka Soro 97 tmavě šedá/Soro 90 šedá, rozměry (ŠxHxV): 272x272x84, plocha 
na spaní (ŠxD): 129x202 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednat v 6 barevných odstínech látky Soro v ceně: 33 980,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru 
od podlahy je 5 cm. 

P provedení látka Soro 97 tmavě šedá/Soro 90 šedá

látka Soro

27 690,- 
EMILY ROH

PRUŽINA

08 26 2414 100 37 9018 22 81

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže hnědá/látka Portland 24 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 343x272/174x83, 
plocha na spaní (DxŠ): 275x129 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání ve 4 barevných odstínech ekokůže a 6 barevných odstínech látky Portland v ceně: 34 790,-. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení ekokůže hnědá/látka Portland 24 hnědá

látka Portlandekokůže

31 990,- 
EMILY U

PRUŽINA

1780 85 092102 04 01

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy pro zajištění pohodlného podepření zad a hlavy, včetně polštářů, dekorativní šití sedací 
části, L/P provedení, materiál: látka Alfa 120 hořčicová nebo látka Alfa 20 šedá, rozměry (ŠxHxV): 298x175x96/105 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x220 cm, výška x hloubka sedu: 43x62 cm. 
Možnost objednání v 8 barevných provedeních látky Alfa v ceně 37 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm

L provedení látka Alfa 120 hořčicová
látka Alfa

31 490,- 
NATIK NEW

P provedení látka Alfa 20 šedá

3 polohovací opěrky

PRUŽINA
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3423 83 61 8628 97

L provedení, látka Soro 24 hnědošedá

látka Soro

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 24 hnědá šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 260x202x88/103 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x190 cm, výška x hloubka sedu: 41x54 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Soro v ceně: 31 590,-, 
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

27 390,- 
OREO

PRUŽINA

5 polohovacích opěrek

NEW

dub
hnědý

dub 
přírodní

dub 
rustikál

dub 
wenge

7216 8452 96

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní, nožičky dřevěné/barva dub přírodní, L/P 
provedení, materiál: látka Primo 89 šedá/Soro 40 hořčicová, rozměry (ŠxHxV): 315x212x80/92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka sedu: 45x71/92 cm. Lze objednat v 5 
barevných provedeních látky Primo v kombinaci se 4 provedeními dřeva nohou a rámu v ceně: 37 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. 

P provedení látka Primo 89 šedá/polštář Soro 40 hořčicová/dřevo dub přírodní

látka Primo

28 590,- 
PANOS

PRUŽINA

28 9734 6140 83 86

PRUŽINA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U a polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 23 
tmavě béžová, rozměry (ŠxHxV): 320x202/155x88/103 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x252 cm, výška x hloubka sedu: 41x54 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Soro v 
ceně: 38 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení, látka Soro 23 taupe šedobéžová

látka Soro

35 490,- 
OREO U

6 polohovacích opěrek

NEW
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1124 1113

10

101111 1119

5

5

16

16

11

111114 1131

2

2

19

19

L provedení 2SK-RE-3F látka Matrix 5 hnědá
látka Matrix

rozkládací celočalouněná sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení (3F-RE-2SK nebo 2SK-RE-3F), materiál: látka Matrix hnědá 5 nebo Matrix 17 šedá, 
rozměry roh: (ŠxHxV): 267x217x86/114 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm, křeslo (ŠxHxV): 112x92x114 cm, taburet (ŠxHxV): 58x58x41 cm. Lze objednat 
v 6 provedeních látky Matrix v ceně: roh – 25 990,-, křeslo – 7 790,-, taburet – 2 590,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

24 690,- 
SANTIAGO ROH

univerzální (2SK-RE-3F-RE-2SK) celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným 
prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, materiál: ekokůže hnědá/látka Matrix 5 hnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 338x217/217x86/106 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x225 cm, výška x 
hloubka sedu: 41x53 cm. Lze objednat v 6 provedeních látky Matrix a v šesti barevných 
provedeních ekokůže v ceně: roh U velký – 32 890,-, křeslo – 7 790,-, taburet – 2 590,-. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

Santiago U Velký 2SK-RE-3F-RE-2SK ekokůže hnědá/látka Matrix 5 hnědá

31 390,- 
SANTIAGO U VELKY

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovací opěrkou 
hlavy, L/P provedení, (OTM-3F nebo 3F-OTM), materiál: ekokůže bílá/látka Matrix 16 šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 260x186x86/106 cm, plocha na spaní (ŠxD): 116x200 cm, výška x hloubka 
sedu: 41x53 cm. Lze objednat v 6 provedeních látky Matrix a 6 barevných provedeních 
ekokůže v ceně: malý roh – 20 490,-, křeslo – 7 790,-, taburet – 2 590,-. Dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

P provedení: 3F-OTM ekokůže bílá/látka Matrix 16 šedá

19 590,- 
SANTIAGO ROH MALY

P provedení: OTM-3F-RE-2SK ekokůže černá/látka Matrix 19 tmavě šedá

látka Matrix

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení OTM-3F-RE-2SK nebo 2SK-RE-3F-OTM, materiál: ekokůže černá/Matrix 
látka 19 tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 325x168/217x86/106 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x260 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm. Lze objednat v 6 provedeních látky Matrix a v šesti 
barevných provedeních ekokůže v ceně: roh U – 28 890,-, křeslo – 7 790,-, taburet – 2 590,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

27 590,- 
SANTIAGO U

PRUŽINA

PRUŽINAPRUŽINA

PRUŽINA

L provedení látka Matrix 17 šedá

TABURET
2 490,- 

KŘESLO
7 390,- 

ekokůže
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15 8537 4802 77

PRUŽINA HR PĚNA

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U, včetně polštářů a s polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, 
dekorativní prošití sedací části, materiál: látka Monolith 97 šedá, kvalitní voděodolný potah, rozměry (ŠxHxV): 350x202/202x70/90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 125x285 cm, výška x hloubka 
sedu: 43x60 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Monolith v ceně: 39 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

látka Monolith 97 šedá

látka Monolith

36 690,- 
AMARETA U

4 polohovací opěrky

NEW

látka Soro

29 990,- 
AMURA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 97 tmavě 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 264x205x75/100 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x190 cm, výška x hloubka sedu: 46x57 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro v ceně: 
33 690,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm. 

P provedení, látka Soro 97 tmavě šedá

21 28 7640 90 34

PRUŽINA HR PĚNA

NEW

3 polohovací opěrky

10037 29 342290 32 051081 35 18

L provedení ekokůže hnědá 19 + látka 
Portland 22 béžová

L provedení ekokůže bílá 05 + látka Portland 91 šedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami zajišťujícími pohodlné podepření zad a hlavy, včetně dekorativního polštáře, dekorativní šití 
sedací části, L/P provedení, materiál: ekokůže hnědá 19+látka Portland 22 béžová nebo ekokůže bílá 05+látka Portland 91 šedá, rozměry: (ŠxHxV): 275x202x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
125x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x60 cm. Možnost objednat v 7 barevných provedeních ekokůže Soft a 5 barevných provedeních látky Portland v ceně: 27 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

26 590,- 
AMARETO NEW látka Portland ekokůže Soft

PRUŽINA

2 polohovací opěrky
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celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U, včetně polštářů a dekorativním šitím, materiál: látka Monolith 37 smaragdová nebo látka 
Monolith 85 šedá, kvalitní voděodolný potah, rozměry (ŠxHxV): 320x147/147x86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x275 cm, výška x hloubka sedu: 47x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy 
je 3 cm. 

látka Monolith 37 smaragdová

látka Monolith 85 šedá

24 990,- 
PORIMA U
NEW

BONEL

celočalouněná rozkládací pohovka (big sofa) s úložným prostorem, včetně polštářů a dekorativním šitím, materiál: látka Monolith 37 smaragdová nebo látka Monolith 85 šedá, kvalitní voděodolný 
potah, rozměry (ŠxHxV): 245x90x86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x200 cm, výška x hloubka sedu: 47x57 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

látka Monolith 37 smaragdová

16 990,- 
PORIMA POHOVKA

látka Monolith 85 šedáNEW

BONEL

L provedení, ekokůže 112 béžová/látka 
Orinoco 24 sv.hnědá

PRUŽINA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže 112 béžová/látka Orinoco 24 světle hnědá nebo látka Orinoco 90 světle šedá/96 tmavě 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 268x157x97 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

P provedení, látka Orinoco 90 světle šedá/96 tmavě šedá

17 890,- 
ENIF
NEW
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celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U, včetně polštářů, dřevěné nohy v barvě buk, materiál: látka Savana 05 šedá, 13 hnědá nebo 
30 tyrkysová, rozměry (ŠxHxV): 303x145/145x93 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x268 cm, výška x hloubka sedu: 45x48 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

látka Savana 05 šedá

18 590,- 
BENY U

látka Savana 13 hnědá

látka Savana 30 tyrkysová

NEW

40 2527 01 2315 29 37

PRUŽINA HR PĚNA

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava, L/P provedení, s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, včetně 2 dekorativních polštářů, materiál: látka Avis 29 
mentolová/25 šedá, rozměry (ŠxHxV): 224x183x86/104 cm, plocha na spaní (ŠxD): 126x201 cm, výška x hloubka sedu: 46x57 cm. Lze objednat v 8 barevných provedeních látky Avis, dodací 
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm. 

látka Avis 29 mentolová/polštáře 25 šedá/nohy odstín buk
látka Avis

25 490,- 
BELMONT

3 polohovací opěrky

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka, neobvyklý odstín barvy hnědá mix a šedá mix představují paletu neutrálních barev a 
zároveň z něj cítit energii, nožičky dřevěné/buk, rozměry (ŠxHxV): 230x87/164x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 122x200 cm, výška x hloubka sedu: 46x55 cm. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 11 cm. Produkt je vyobrazen pouze pro ilustrační účely. 

látka hnědá mix + buk

17 890,- 
VISBY ROH

PRUŽINA

látka šedá mix + buk
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P provedení látka Aria 05 hnědá

08 26 1114 0118
02

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír nebo látka Aria 05 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 
260x175x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 135x195 cm, výška x hloubka sedu: 43x65 cm. Lze objednat ve 4 barevných odstínech ekokůže a 3 barevných odstínech látky Berlin v ceně 18 390,-. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír

látka Berlinekokůže

17 490,- 
MINERVA

02

BONEL

NEW

16 990,- 
TRIPOLIS

celočalouněná univerzální (L/P) rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: látka kornet 10 černá+ekokůže D511 bílá+polštářky kornet 18 šedá nebo látka kornet 
10 černá+ekokůže D8 černá+polštářky kornet 18 šedá, rozměry: ŠxHxV: 345x160x71/83 cm, plocha na spaní: ŠxD: 130x290 cm, výška x hloubka sezení: 41x55/70 cm. Výška spodního prostoru 
od podlahy je 5 cm. 

látka kornet 10 černá+ekokůže D511 bílá+ polštářky kornet 18 šedá

látka kornet 10 černá+ekokůže D8 
černá+ polštářky kornet 18 šedá

P provedení, ekokůže bílá/látka Berlin 
03 hnědý

PRUŽINA

L provedení, ekokůže černá/látka Berlin 01 šedý

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/látka Berlin 03 hnědá nebo ekokůže černá/látka Berlin 01 šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 245x150x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x200 cm, výška x hloubka sedu: 38x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

14 990,- 
BURAN
NEW

PRUŽINA
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P provedení, látka Monolith 37 smaragdová

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Monolith 37 smaragdová, kvalitní voděodolný potah, rozměry (ŠxHxV): 
275x192x81 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 145x220 cm, výška x hloubka sedu: 41x61 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Monolith v ceně: 21 990,-, dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 9 cm. 

19 990,- 
VASAT

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/látka Seal 75 zelená nebo ekokůže bílá/látka Seal 96 šedá, kvalitní voděodolný potah, 
rozměry (ŠxHxV): 245x205x65/75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 135x205 cm, výška x hloubka sedu: 41x48/63 cm. Možnost objednání ve 4 barevných provedeních ekokůže a v 7 barevných 
provedeních látky Seal v ceně: 21 490,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

L provedení, ekokůže bílá/látka Seal 
38 zelená

19 990,- 
FURUD L

PRUŽINA

PRUŽINA

NEW

NEW

2062 48 85 9502 77

látka Monolith

L provedení, ekokůže bílá/látka Seal 96 šedá

008 026 890014 04 48 77018 20 61 97

látka Sealekokůže

61402423 100 01834 008 02683 014

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru U, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: bílá ekokůže/látka Soro 93 šedá, rozměry (ŠxHxV): 355x205/162x65/76 cm, plocha na 
spaní (ŠxD): 135x285 cm, výška x hloubka sedu: 41x48/63 cm. Možnost objednání ve 4 barevných provedeních ekokůže a v 7 barevných provedeních látky Soro v ceně: 28 690,-, dodací 
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm. 

L provedení, ekokůže bílá/látka Soro 93 šedá

látka Soro ekokůže

26 790,- 
MATAR U

PRUŽINA

NEW
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L provedení látka Malmo new 90 šedá/Malmo new 61 pudrově 
růžová

L provedení látka Malmo new 83 světle šedá/Malmo new 72 mentolová

celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a dřevěnými nohami včetně dekorativních polštářů, L/P provedení, materiál: látka Malmo new 83 světle šedá/
Malmo new 72 mentolová, látka Malmo new 23 hnědá/Malmo new 08 světle hnědá nebo látka Malmo new 90 šedá/Malmo new 61 pudrově růžová, rozměry (ŠxHxV): 238x146x94 cm, plocha na 
spaní (ŠxD): 145x206 cm, výška x hloubka sedu: 46x60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm. 

21 390,- 
HAKAN

PRUŽINA HR PĚNA

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a dekorativním šitím, včetně polštářů, materiál: látka Itaka 10 smaragdová, kvalitní voděodolný potah, 
rozměry (ŠxHxV): 280x180x83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 149x230 cm, výška x hloubka sedu: 39x65/90 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Itaka v ceně: 20 990,-, 
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

látka Itaka 10 smaragdová

19 690,- 
BELD

PRUŽINA

NEW

4158 14 3351 11

látka Itaka

L provedení látka Malmo new 23 hnědá/Malmo new 08 světle 
hnědá

L provedení, látka Preston 21 světle hnědá

celočalouněná rohová sedací souprava, L/P provedení, materiál: látka Preston 21 světle hnědá, rozměry (ŠxHxV): 275x200x83 cm, výška x hloubka sedu: 45x55 cm. Možnost 
objednání v 6 barevných provedeních látky Preston v ceně: 25 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

23 690,- 
PRITY

PRUŽINA

NEW

2122 9424 10032

látka Preston
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14 8 3418 13 40 8326 28 61

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže černá/látka Soro 97 tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 280x174x83 cm, 
plocha na spaní: (ŠxD): 130x210 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Lze objednat ve 4 barevných odstínech ekokůže a 6 barevných odstínech látky Soro v ceně: 25 690,-. Dodací lhůta 
6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení, ekokůže černá/látka Soro 97 tmavě šedá

látka Soroekokůže

21 990,- 
EMILY ROH MALY

PRUŽINA

24 870,- 
EVANGELIN

PRUŽINA

3 polohovací opěrky

moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 40 hořčicová nebo látka Soro 90 šedá, rozměry 
(ŠxHxV): 258x164 x102/86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 197x126 cm, výška x hloubka sedu: 41x56 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5,5 cm. 

4021 8628 9034

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 97 tmavě 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 280x201x80/95 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x190, výška x hloubka sedu: 45x57 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro v ceně: 33 990,-, 
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

P provedení, látka Soro 97 tmavě šedá
látka SoroPASAT

PRUŽINA

29 990,- 

NEW

3 polohovací opěrky

P provedení látka Soro 40 hořčicová

P provedení látka Soro 90 šedá
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4820 6237 92

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní podepření zad a hlavy včetně polštáře, dekorativní šití sedací 
části, L/P provedení, materiál: látka Monolith 77 modrá/polštář vzor, kvalitní voděodolný potah, rozměry (ŠxHxV): 280x205x70/90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x198 cm, výška x hloubka 
sedu: 41x60 cm. Lze objednat v 5 barevných provedeních látky Monolith v ceně: 27 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

P provedení, látka Monolith 77 modrá/polštář vzor

látka Monolith

25 990,- 
AMARETA ROH

3 polohovací opěrky

PRUŽINA

Náš 
tip!

SEDACÍ SOUPRAVY

48 227709 908529 10097

L provedení, látka Monolit 37 smaragdová

L provedení, šenil Hugo 05 hnědá

látka Hugo

25 990,- 
AMELIA ROH látka Monolith 

PRUŽINA

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka šenil Hugo 05 hnědá, nebo látka Monolith 37 smaragdová, Rozměry (ŠxHxV): 270x220x93 cm, plocha 
na spaní (DxŠ): 200x120 cm, výška x hloubka sedu: 45x53 cm. Možnost objednat ve 3 barevných provedeních látky Hugo nebo v 6 barevných provedeních látky Monolith v ceně: 
26 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

292 298293 301 304296 302

elegantní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem v klasickém stylu, L/P provedení, materiál: látka Zetta 294 hnědá, rozměry: roh (ŠxHxV): 277x222x102 cm, 
plocha na spaní: (ŠxD): 116x210 cm, křeslo – 92x92x102 cm, výška x hloubka sedu: 46x54 cm. Možnost objednat v 7 barevných odstínech látky Zetta v ceně: roh – 27 990,-, křeslo – 7 390,-. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

P provedení, látka Zetta 294 hnědá

cena za křeslo 6 990,-
látka Zetta

26 690,- 
MORAG

PRUŽINA
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moderní, celočalouněná, rohová, polohovatelná sedací souprava se sklápěcím držákem na občerstvení, L/P provedení, materiál: látka hnědá nebo tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 222x154x99 
cm, výška x hloubka sedu: 47x48 cm. Výška područky: 60 cm. Skladem od 03.07.2023

Hnědá

20 650,- 
TROJAN

PRUŽINA

Tmavě šedáNEW

1944 2245

látka Enjoy New 40 hořčicová

látka Enjoy

17 990,- 
ALECHANDRO A

3 polohovací opěrky

PRUŽINA

NEW látka Enjoy New 37 taupe – šedohnědá

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru L s úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní podepření zad a hlavy, materiál: látka 
Enjoy New 40 hořčicová nebo Enjoy New 37 taupe – šedohnědá, rozměry: ŠxHxV: 220x165x84/97 cm, plocha na spaní: ŠxD: 128x200 cm, výška x hloubka sedu: 42x59 cm. Lze objednat 
ve 4 barevných provedeních látky Enjoy New, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3,5 cm. 

L provedení, látka Soro 90 světle šedá

L provedení, látka Soro 28 hnědá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Soro 90 světle šedá 
nebo 28 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 250x183x76/90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x195 cm, výška x hloubka sedu: 42x60 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Soro v ceně: 
25 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.   

JOGI
23 7640 6124 9734

PRUŽINA

5 polohovacích opěrek

23 690,- 

NEW
látka Soro
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1078 1986 14

Látka samet 03 šedá

látka Samet

noblesní a luxusní pohovka (křeslo, 2sed, 3sed) typu chesterfield, která může mít místo nejen v kanceláři nebo hale, ale můžete ji také povýšit do luxusního retro interiéru, včetně polštářů, 
materiál: látka samet 28 světle hnědá a látka samet 03 šedá, rozměry: 3sed (ŠxHxV): 215x88x73 cm, 2sed (ŠxHxV): 185x88x73 cm, křeslo (ŠxHxV): 113x88x73 cm, výška x hloubka sedu: 45x55 
cm. Možnost variantu s rozkladem 2sed v ceně 24 280,- a 3sed v ceně 25 790,-. Plocha na spaní ŠxD: 113x190 cm a 133x190 cm . Výška spodního prostoru od podlahy je 9 cm. Možnost 
objednání v 5 barevných odstínech sametové látky. Dodací lhůta 8-10 týdnů. 

PRUŽINA Látka samet 28 světle hnědá

ROMANO 3SED
16 650,- 

ROMANO KŘESLO
12 290,- 

ROMANO 2SED
14 990,- 

NEW

21 95 40 61 34 83 100

rozkládací pohovka s úložným prostorem a křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Soro 97 tmavě šedá/90 světle šedá nebo látka Soro 21 béžová/28 hnědá, rozměry: pohovka (ŠxHxV): 
195x88x95 cm, plocha na spaní (ŠxD): 115x190 cm, výška x hloubka sedu: 48x53 cm, křeslo (ŠxHxV): 56x52x85 cm, výška x hloubka sedu: 44x53 cm. Možnost objednat v 7 barevných 
provedeních látky Soro v ceně: pohovka – 10 990,-, křeslo – 3 090,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

látka Soro 21 béžová/28 hnědá

křeslo s úložným prostorem

látka Soro 97 tmavě šedá/90 světle šedá

NEW

PRUŽINA

PERSI POHOVKA
9 990,- 

PERSI KŘESLO
2 890,- 

PERSI

MOLITANBONEL

moderní sedací souprava 3SED + 2SED + křeslo s funkcí mechanického polohování, provedení: tmavě šedá nebo taupe látka, rozměry: 3SED (ŠxHxV): 184x90x102 cm; 2SED (ŠxHxV): 130x90x102 
cm; křeslo (ŠxHxV): 73x90x102 cm, výška sedu: 49 cm a hloubka sedu: 55 cm, nosnost je 120kg/osoba. Skladem od 03.07.2023

Taupe

27 490,- 
FASAN

PRUŽINA

Tmavě šedáNEW

ROMANO

látka Soro
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Shaggy 8 čokoláda

Norn 07 šedá

Norn 52 starorůžová

Norn 15 tmavě šedá

celočalouněný rozkládací 3sed s úložným prostorem a křeslo v moderním skandinávském stylu, materiál: látka+dřevo natural, provedení: 
Norn 65 hořčicová, Norn 07 šedá, Norn 15 tmavě šedá, Norn 52 starorůžová nebo Shaggy 8 čokoládová, rozměry (ŠxHxV): 3sed: 207x94x92 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 124x181 cm, křeslo (ŠxHxV): 88x95x90 cm, výška a hloubka sedu: 45x62 cm. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 13 cm. 

Norn 65 hořčicová24 490,- 
AMEDIA 3R+1+1

AMEDIA 3SED
13 270,- 

AMEDIA KŘESLO
5 650,- 

BONEL

Cenový
trhák

zvýhodněná cena za soupravu

látka Flora béžová 2280/01 + koordinát 2281/01

rozkládací sedací souprava s úložným prostorem v provedení 3R+1+1, materiál: látka Flora béžová 2280/01+koordinát 2281/01, dřevo: tmavý ořech nebo látka Cablo 14 šedá, dřevo: wenge, 
rozměry (ŠxHxV): 3sed: 225x95x95 cm, plocha na spaní: (ŠxD) 125x185 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x53 cm, křeslo (ŠxHxV): 88x90x95 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x42 cm. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 4 cm. Model jen do vyprodání zásob. 

látka Cablo 14 šedá

27 790,- 
METY

PRUŽINA

cena za set

03 16 25 6104 17 31 69 8405 21 34 72

3Rsed a křeslo, včetně polštářů, materiálové a barevné provedení: korpus šenil Berlin 3 + sedací část Savana 25 hnědá nebo Savana 25 + polštáře vzor Rose 14, rozměry (ŠxHxV): 3Rsed 
221x91x90 cm, plocha na spaní 190x122 cm, výška x hloubka sedu: ta40x60 cm, křeslo 79x78x85 cm, taburet 50x50x43 cm. Možnost individuálních objednávek v odstínů Berlin 03 a 12 
odstínech látky Savana. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 cm. 

látka Berlin 03 + Savana 25

šenil Savanalátka BerlinMILO

PRUŽINA

taburet

látka Savana 25 + polštáře vzor 
Rose 14

3Rsed  13 660,-
křeslo  6 090,-
taburet  3 080,-

MILO 3SED

MILO KŘESLO
5 690,- 

TABURET
118 €

12 890,- 
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0406 0503

moderní celočalouněná rozkládací sedací souprava ve tvaru L s úložným prostorem, s polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Paros 2 
béžová, rozměry: ŠxHxV: 262x175x91/103 cm, plocha na spaní: ŠxD: 128x215 cm, výška x hloubka sedu: 45x59 cm. Lze objednat ve 4 barevných provedeních látky Paros. Dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

P provedení, látka Paros 02 béžová

22 790,- 
KORIO

PRUŽINA

3 polohovací opěrky

NEW

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru L s úložným prostorem a polohovacími opěrkami zajišťujícími komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Paros 
05 světle šedá nebo Kronos 19 smaragdová, rozměry: ŠxHxV: 262x200x103/91 cm, plocha na spaní: ŠxD: 128x210 cm, výška x hloubka sedu: 46x59 cm. Možnost objednání ve 4 barevných 
provedeních látky Paros a Kronos, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

04 0627 03 0114 09 04

PRUŽINA

P provedení, látka Paros 05 světle šedá

látka Kronos

25 590,- 
KORIO L látka Paros

NEW

látka Paros

31 990,- 
KORIO U

moderní celočalouněná rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní podepření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Paros 
4 hnědá, rozměry: ŠxHxV: 355x200/175x103 cm, plocha na spaní: ŠxD: 128x285 cm, výška x hloubka sedu: 45x59 cm. Možnost objednání ve 4 barevných provedeních látky Paros, dodací 
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

P provedení, látka Paros 04 hnědá
PRUŽINA

NEW

06 03 0105

5 polohovacích opěrek

P provedení, látka Kronos 19 
smaragdová

látka Paros

6 polohovacích opěrek
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3902 77 52 9716 80

látka Neve

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Neve 85 šedý melír, rozměry (ŠxHxV): 261x175x90 cm, plocha na spaní 
(ŠxD): 128x196 cm, výška x hloubka sedu: 43x60 cm. Možnost objednat v 7 barevných provedeních látky Neve v ceně: 18 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy 
je 5 cm. 

17 990,- 
FOSA

PRUŽINA

NEW P provedení, látka Neve 85 šedý melír

ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír

látka Savana 03 hnědá

26 14 0318 01 1108 02

ekokůže 1100 černá/látka Nevada 10 černý melír

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír v ceně 21 990,-; látka Savana 03 hnědá 
v ceně 21 990,- nebo ekokůže 1100 černá/látka Nevada 10 černý melír 20 990,-. Rozměry (ŠxHxV): 300x215x73 cm, plocha na spaní 150x240 cm, výška x hloubka sedu: 42x65/85 cm. 
Možnost individuálních objednávek sedací soupravy ve 4 barevných provedeních ekokůže v kombinaci se 4 barevnými provedeními látky Berlin v ceně 22 990,-. Dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

látka Berlinekokůže

20 990,- 
TONIKS

PRUŽINA

Cenový
trhák

látka Kronos 19 zelená/polštáře vzor/žlutá

látka Kronos 9 modrá/polštáře vzor/růžová

celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, včetně polštářů ve skandinávském stylu, dřevěné nohy v barvě buk, materiál: látka Kronos 19 zelená/polštáře vzor/žlutá nebo látka 
Kronos 9 modrá/polštáře vzor/růžová, rozměry (ŠxHxV): 250x93x90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 44x55/78 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

SMOKY

MOLITAN

15 590,- 

NEW

SEDACÍ SOUPRAVY
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L provedení, látka Kronos 19 zelená

L provedení, látka Kronos 6 hnědá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, dřevěné nohy v barvě buk, materiál: 
látka Kronos 11 žlutá, 19 zelená, 9 modrá nebo 6 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 235x145x90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x200 cm, výška x 
hloubka sedu: 46x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

L provedení, látka Kronos 11 žlutá

14 990,- 
BLEKY
NEW

PRUŽINA

L provedení, látka Kronos 9 modrá

univerzální (L/P) celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru L, s úložným prostorem, s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní podepření zad a hlavy materiál: látka 
Enjoy New 47 zelená nebo Enjoy New 21 světle šedá, rozměry: ŠxHxV: 220x140x84/97 cm, plocha na spaní: ŠxD: 112x200 cm, výška x hloubka sedu: 42x59 cm. Lze objednat ve 4 barevných 
provedeních látky Enjoy New. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3,5 cm. 

látka Enjoy New 47 zelená látka Enjoy New 21 světle šedá

látka Enjoy

17 890,- 
ALECHANDRO B

3 polohovací opěrky

PRUŽINA

1944 2245

NEW

MOLITAN

Cenový
trhák8 790,- 

ROMAND

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: látka Alova 36 šedá+Alova 07 béžová nebo látka Alova 67 hnědá+Alova 07 
béžová, rozměry: ŠxHxV: 200x139x77/83 cm, plocha na spaní: ŠxD: 119x199 cm, výška x hloubka sezení: 39x44/65 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm. Model jen do vyprodání 
zásob. 

látka Alova 36 šedá+Alova 07 béžová

látka Alova 67 hnědá+Alova 07 
béžová
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látka Soro 23 taupe šedobéžová

látka Soro 40 hořčicová

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a dekorativním šitím, včetně polštářů, materiál: látka Soro 23 taupe šedobéžová, Soro 97 tmavě šedá, 
Soro 40 hořčicová, rozměry: (ŠxHxV): 261x178x98 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 148x203 cm, výška x hloubka sedu: 40x58/90 cm. Možnost objednat v 6 barevných provedeních látky Alfa v 
ceně: 20 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

19 490,- 
KEVAN ROH

12004 20 0308 85

PRUŽINA

látka Alfa

látka Metro

látka Soro 97 tmavě šedá

PRUŽINA

12004 20 0308 85

16 490,- 
KEVAN

celočalouněná stylová prostorná rozkládací pohovka (big sofa) s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: látka Alfa 13 světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 255x105x98 cm, plocha na spaní 
(ŠxD): 148x195 cm, výška x hloubka sedu: 40x58/90 cm. Možnost objednat v 6 barevných provedeních látky Alfa v ceně: 17 290,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 5 cm. 

látka Alfa 13 světle šedá
látka Alfa

PRUŽINA

19 990,- 
DEVLIN

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a dekorativním šitím, včetně polštářů, materiál: látka Metro 75 mentolová nebo látka Metro 99 tmavě 
šedá, rozměry: (ŠxHxV): 260x179x98 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 148x205 cm, výška x hloubka sedu: 40x50/90 cm. Možnost objednat v 5 barevných provedeních látky Metro v ceně: 
20 990,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5,5 cm. 

87 45 2437 11

PRUŽINA

látka Metro 99 tmavě šedá

látka Metro 75 mentolová
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L provedení, látka Monolith 37 smaragdová

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Monolith 37 smaragdová nebo Monolith 97 šedá, kvalitní voděodolný 
potah, rozměry (ŠxHxV): 255x178x95 cm, plocha na spaní (ŠxD): 137x234 cm, výška x hloubka sedu: 45x63/80 cm. Možnost objednat v 6 barevných provedeních látky Monolith v ceně: 
25 890,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

23 690,- 
SALVO

4804 77 6215 84

PRUŽINA

látka Monolith

P provedení, látka Monolith 97 šedá

PRUŽINA

NEW

08 26 0814 13 1818 14

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a kontrastním šitím, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/látka Nemo 17 černo-bílé šití, rozměry (ŠxHxV): 250x160x83 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x57 cm. Lze objednat ve 4 barevných provedeních ekokůže a 4 barevných provedeních látky Nemo v ceně 22 690,-. Dodací 
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení, ekokůže bílá/látka Nemo 17 černá/bílé šití

látka Nemoekokůže

18 990,- 
MARUTI

PRUŽINA

L provedení, látka Savana šedý melír
Vzorkovník polštářeVzorkovník sezení

Boston
61

Boston
231

Kongo
730

Line
10

Line
31

Lobox
03

MOLITAN

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, P/L provedení, materiál: látka Inari 91 šedá/polštáře Inari 100 černá nebo látka Savana šedý melír/polštáře vzor, rozměry: 
(ŠxHxV): 203x140x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 127x203 cm, výška x hloubka sedu: 37x53/74 cm. Možnost objednání ze zobrazených barevných provedení v ceně 12 590,-. Dodací lhůta 
6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm. 

P provedení, látka Inari 91 šedá/polštáře Inari 100 černá

11 990,- 
MEXX
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křeslo látka Itaka 33 hořčicová

2sed látka Itaka 33 hořčicová

3sed látka Itaka 33 hořčicová

58 51 41 14 11

celočalouněný 3sed, 2sed a křeslo, materiál: látka Itaka 10 smaragdová nebo látka Itaka 33 hořčicová, kvalitní voděodolný potah, rozměry (ŠxHxV): 3sed – 178x78x85 cm, 2sed – 140x78x85 
cm, křeslo – 87x78x85 cm, výška x hloubka sedu: 46x48 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Itaka v ceně: křeslo 5 190,-, 2sed – 7 290,- a 3sed – 9 450,-. Dodací lhůta 
6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

látka Itaka 10 smaragdová

LUANA

KŘESLO
4 890,- 

2SED
6 980,- 

3SED
8 990,- 

PRUŽINA

920 924960 9859100 KN1131

6 390,-

moderní celočalouněný 3sed, 2sed a křeslo, provedení: ekokůže béžová, rozměry (ŠxHxV): 3sed: 205x78x63 cm, 2sed: 140x78x63 cm, křeslo: 89x78x63 cm, výška x hloubka sedu: 40x55 
cm. Možnost objednat v 6 zobrazených barevných provedeních v ceně křeslo: 5 490,-, 2sed: 6 750,-, 3sed: 8 190,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 cm. 

ekokůže béžová

ekokůže

HOMKER

MOLITAN

3sed

7 790,-

křeslo

5 190,-

2sed

21 95 40 61 34 83 100

rozkládací pohovka s úložným prostorem a křeslo v klasickém stylu, materiál: látka Soro 90 světle šedá/97 tmavě šedá/dřevo ořech nebo látka Soro 23 taupe/28 hnědá/dřevo buk, rozměry: 
pohovka (ŠxHxV): 200x95x100 cm, plocha na spaní (ŠxD): 122x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x57 cm, křeslo (ŠxHxV): 65x75x100 cm, výška x hloubka sedu: 41x42 cm. Možnost objednat 
v 7 barevných provedeních látky Soro s možností výběru dřeva v barvě ořech nebo buk v ceně: pohovka – 10 490,-, křeslo – 5 290,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 2 cm. 

látka Soro 90 světle šedá/97 tmavě šedá, dřevo ořech

látka Soro 23 taupe/28 hnědá, dřevo buk

NEW

PRUŽINA

GURU POHOVKA
9 790,- 

GURU KŘESLO
4 890,- 

MOLITANBONEL látka Soro

GURU

látka Itaka
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látka Lincoln 1260 šedá+Bahama 36 
černá

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Lincoln 1250 růžová+Bahamas 36 černá, látka Lincoln 1254 žlutá+Bahama 36 černá nebo Lincoln 1260 
šedá+Bahamas 36 černá. Rozměry (ŠxHxV): 213x100x90, plocha na spaní (ŠxD): 152x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x50/70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

látka Lincoln 1250 růžová+Bahama 36 
černá

18 390,- 
BERNIA

PRUŽINA

látka Lincoln 1254 žlutá+Bahama 36 černá

L provedení, látka Whisper 17 šedá

látka Whisper

15 990,- 
LAMBA

celočalouněná moderní pohovka – lenoška s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Whisper 12 modrá nebo látka Whisper 17 šedá, rozměry (ŠxHxV): 220x110x85/100, 
plocha na spaní (ŠxD): 95x203 cm, výška x hloubka sedu: 43x70/95 cm. Možnost objednání v 8 barevných provedeních látky Whisper v ceně: 16 990,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení, látka Whisper 12 modrá

01 03 1005 11

BONEL

15 18 14

NEW

látka hnědý mix/polštáře vzor

univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: látka tmavě šedý mix/polštáře vzor nebo látka hnědý mix/polštáře vzor, rozměry: (ŠxHxV): 
192x142x68/78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 135x192 cm, výška x hloubka sedu: 40x51/64 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

látka tmavě šedý mix/polštáře vzor

10 890,- 
POLARIS NEW

MOLITAN
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190 1100 120 06 100 23 01

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: ekokůže bílá+šedá/látka Hugo 11 šedá, rozměry (ŠxHxV): 204x90x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 142x204 cm, výška x hloubka sedu: 
42,5x52,5 cm. Lze objednat ve 4 barevných provedeních látky Hugo v kombinaci se 3 barevnými provedeními ekokůže v ceně 12 690,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru 
od podlahy je 5 cm. 

ekokůže bílá+šedá/látka Hugo 11 šedálátka Hugoekokůže

11 990,- 
KARDYN

Alova šedá/polštáře vzor

rozkládací pohovka s úložným prostorem a kontrastním šitím, provedení: Alova šedá/polštáře vzor nebo Savana černá/polštáře vzor, rozměry: (ŠxHxV): 196x87x75 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
130x196 cm, výška x hloubka sedu: 44x45/73 cm, cena v Savana černá/polštáře vzor – 11 990,-. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

11 490,- 
ELIZE

BONEL

BONEL
Savana černá/polštáře vzor

látka Cosmic 808 šedohnědá/žlutá 715

Savana čokoládová 16 + Savana světle hnědá 25

Savana tmavě šedá 05 + Savana světle šedá 21

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Savana tmavě šedá 05/světle šedá 21, Savana 
čokoládová 16/světle hnědá 25 nebo látka Cosmic 808 šedohnědá/žlutá 715, rozměry (ŠxHxV): 200x105x88 cm, 
plocha na spaní (ŠxD): 145x198 cm, výška x hloubka sedu: 43x56/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 
5 cm. Pohovka je vhodná pro každodenní spaní. 

14 290,- 
BOLIVIA

BONEL
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bordó

tmavě modrá

šedá

rozkládací pohovka, materiál: sametová látka+dřevo – dub, provedení: bordó sametová látka+nohy dub, šedá 
sametová látka+nohy dub, smaragdová sametová látka+nohy dub nebo tmavě modrá sametová látka+nohy dub, 
rozměry (ŠxHxV): 178x68x66 cm, plocha na spaní (ŠxD): 84x178 cm, Výška x hloubka sedu: 34x44 cm. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 19 cm. 

smaragdová

5 190,- 7 380,-

ALIDA

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, včetně tří polštářů, materiál: Alova 
šedá 36/polštáře vzor B103. Rozměry: (ŠxHxV): 197x75x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
140x185 cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm. 

L provedení Alova šedá 36/polštáře 
vzor B103

9 590,- 
EMU

MOLITANMOLITAN

MOLITAN

Cenový
trhák

luxusní rozkládací pohovka se sklápěcí střední opěrkou, materiál: ekokůže+kov, design: 
béžová ekokůže, rozměry (ŠxHxV) 170x79x76 cm, plocha na spaní (ŠxD): 170x101 cm, výška 
x hloubka sedu: 37x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 

béžová ekokůže a kov

4 890,- 11 990,-

GOLDIA NEW

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Nemo 16 šedá/08 zelená/polštáře 
vzor AC4, rozměry (ŠxHxV): 206x91x77 cm, plocha na spaní (ŠxD): 146x200 cm, výška x 
hloubka sedu: 41x48/72 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

11 290,- 
SPIKER

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Nemo 17 černá/14 šedá/polštáře 
šedý vzor, rozměry (ŠxHxV): 203x91x73/83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 144x200 cm, výška 
x hloubka sedu: 41x48/72 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

11 290,- 
ROKAR

PRUŽINA PRUŽINA

-29%

-59%



36 POHOVKY

smaragdová

celočalouněná designová rozkládací pohovka se 2 polštáři, kvalitní kovový rám v barvě 
gold chrom – zlatý, materiál: látka +gold chrom – zlatý, vysoce kvalitní molitan, provedení: 
smaragdová látka+nožičky gold chrom – zlatý nebo hnědá látka+gold chrom – zlatý, rozměry 
(ŠxHxV): 211x83x85 cm, plocha na spaní (ŠxD): 104x180 cm, výška x hloubka sedu: 45x52 
cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. Model jen do vyprodání zásob.

FASTA

MOLITAN

neomint samet

hnědá

královská modrá

designová rozkládací pohovka s polohovacím opěradlem, materiál: sametová látka+dřevo – dub, provedení: neomint sametová látka+nožičky dub, hnědá sametová látka+nožičky dub nebo 
královská modrá sametová látka+nožičky dub, rozměry (ŠxHxV): 210x92x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 107x163 cm, výška x hloubka sedu: 41x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 
18 cm. 

14 690,- 
FILEMA

MOLITAN

13 650,- 15 990,-

PRUŽINA šedá látka

moderní celočalouněná rozkládací pohovka se 2 polštáři, materiál: látka+kov – černá, 
provedení: šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 150x81x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 150x197 
cm, výška x hloubka sedu: 41x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. Model 
jen do vyprodání zásob

14 990,- 17 790,-

BODENA
-15%

celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, včetně polštářů, dřevěné nohy v barvě buk, materiál: látka Kronos 09 modrá/polštáře 27 růžová, rozměry (ŠxHxV): 230x89x95 cm, 
plocha na spaní (ŠxD): 138x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/75 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

14 990,- 
AMIR
NEW

BONEL
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100 90 60 28 22 95

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Dot 15 šedohnědá taupe, rozměry: (ŠxHxV): 195x88x70/90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x195 cm, výška x hloubka sedu: 41x52/73 
cm. Lze objednat v 6 barevných provedeních látky Dot v ceně: 12 590,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

11 990,- 
FERIHA

látka Dot 15 šedohnědá taupe látka Dot

BONEL

POHOVKY

Alova hnědá – na objednávku

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál látka Alova 25 – bavlna cihlově hnědá, látka 
Alova hnědá v ceně 8 590,- na objednávku. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Rozměry (ŠxHxV): 
193x74x70 cm, plocha na spaní (ŠxD): 193x149 cm, výška x hloubka sedu: 41x71 cm. 

Alova 25 bavlna cihlově hnědá/polštáře mix

7 990,- 
SARA

MOLITAN

L provedení, šenil Oslo šedá 95/Oslo 100 černá

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: šenil Oslo šedá 95/Oslo 
100 černá. Rozměry (ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha na spaní (DxŠ): 185x140 cm, výška x 
hloubka sedu: 39,5x56/70 cm. 

9 690,- 
DIANE

MOLITAN

Alova šedá/oranžová

rozkládací pohovka, provedení: Alova šedá/oranžová nebo Alova šedá/polštáře vzor, 
rozměry (ŠxHxV): 135x71x61 cm, plocha na spaní (ŠxD): 110x190 cm, výška x hloubka sedu: 
30x50/65 cm. 

6 890,- 
KATARINA

Alova šedá+polštáře vzor

MOLITAN

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, včetně tří polštářů, materiál: Alova 
hnědá 67/polštáře vzor B102. Rozměry: (ŠxHxV): 197x75x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
140x185 cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm. 

P provedení Alova hnědá 67/polštáře vzor B102

9 590,- 
LAOS

MOLITAN
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látka Queens 18 mentol

látka Queens 19 starorůžová

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského stylu, provedení: látka QUEENS 18 mentolová, QUEENS 21 šedá nebo QUEENS 19 starorůžová, 
rozměry (ŠxHxV): 216x100x93 cm, plocha na spaní (ŠxD): 155x190 cm, výška x hloubka sedu: 46x50/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

látka Queens 21 šedá

17 890,- 
AURELIA

látka Aria 15 šedá + tyrkys

rozkládací pohovka s úložným prostorem, včetně polštářů, provedení: látka Aria 15 šedá + tyrkysová nebo látka Aria 03 cappuccino + béžová, rozměry (ŠxHxV): 206x90x73/85 cm, plocha na 
spaní: (ŠxD): 145x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x50/76 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. Pohovka je vhodná pro každodenní spaní. 

látka Aria 03 cappuccino + béžová

11 190,- 
CLIV

BONEL

BONEL

látka MIL 7373 mentolová

látka MIL 7383 pudrově růžová látka MIL 7372 béžová

látka MIL 7380 šedá

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách (barva černá) s prvky skandinávského stylu, včetně polštářů, provedení: látka MIL 7380 šedá, MIL 7373 mentolová, MIL 
7383 pudrově růžová, MIL 7372 béžová, rozměry (ŠxHxV): 206x107x100 cm, plocha na spaní (ŠxD): 136x184 cm, výška x hloubka sedu: 46x69 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. 

13 990,- 
PRIMO

BONEL
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zelenomentolová

šedohnědá – taupe

šedá

hnědábéžová hořčicová

šedá hnědábéžová hořčicová

tyrkysová

tyrkysová

MOLITAN

MOLITAN

rozkládací pohovka se dvěma polštáři a rozkládací křeslo, materiál: látka + dřevo, provedení: tyrkysová látka + nohy tmavý ořech, hnědá látka + nohy natural, béžová látka + nohy tmavý ořech, 
hořčicová látka + nohy tmavý ořech nebo šedá látka + černé dřevěné nohy, rozměry: pohovka (ŠxHxV): 200x85x85 cm, plocha na spaní 180x109 cm, rozkládací křeslo s polštářem (ŠxHxV): 
79x86x85 cm, rozklad křesla 59x109,5 cm, výška x hloubka sedu: 44x58 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 

11 950,- 15 090,-

ARKADIA POHOVKA
-20%

79x86x85 cm, rozklad křesla: 59x109.5 cm, výška x hloubka sedu: 44x58 cm 

5 250,- 6 090,-

ARKADIA KŘESLO

-13%

rozkládací pohovka, materiál: látka+dřevěné nohy, provedení: šedá látka+nohy natural, šedohnědá – taupe látka+nožičky tmavý ořech nebo zelenomentolová látka+nohy tmavý ořech. 
Rozměry (ŠxHxV): 189x76x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 170x105 cm, výška x hloubka sedu: 43x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 

šedá

8 490,- 10 290,-

OTISA

-17%
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L provedení šenil Narnia zlatý/mikrofáza v ceně 9 880,-.

L provedení bavlna Ba14 oranžová + Alova v ceně 9 690,-.

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P 
provedení, rozměry (ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha 
na spaní (ŠxD): 140x180 cm, výška x hloubka sedu: 
39,5x70 cm. 

P provedení Alova hnědá v ceně 9 590,-.

od 9 590,- 
AGA D

MOLITAN

látka Asti 23 šedá

9 990,- 
URGO

rozkládací pohovka s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: látka Asti 03 taupe šedobéžová nebo látka Asti 23 šedá, rozměry (ŠxHxV): 199x93x93 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x199 
cm, výška x hloubka sedu: 45x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

látka Asti 03 taupe šedobéžová

BONEL

NEW

šedá šedá

šedá

MOLITAN

šedá

moderní rozkládací pohovka, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní. Materiál: látka+dřevo – dub, vysoce kvalitní molitan, provedení: hnědá látka+dub přírodní, bordó látka+dub přírodní, šedá 
látka+dub přírodní nebo mentolová látka+dub přírodní, rozměry (ŠxHxV): 214x84x84 cm, plocha na spaní (ŠxD): 106x184 cm, výška x hloubka sedu: 44x55 cm. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 17 cm. 

11 290,- 11 990,-

MAVERA

-5%
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látka Turkus červenálátka Malmo bordó

látka Malmo modrá látka Turkus limetková

látka Turkus růžoválátka Turkus tyrkysová

šenil cihla + vzor

šenil zlatý + vzor

látka Portland 85 tyrkysová/100 černá

šenil Silvester kostka hnědá + mikrofáza v ceně 10 690,-.

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: šenil cihla + vzor, šenil zlatý + vzor, látka Portland 85 tyrkysová/100 černá nebo látka Orinoco 29 hnědá/24 světle hnědá. Rozměry (ŠxHxV): 
194x86x95 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x194 cm, výška x hloubka sedu: 45x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

látka Orinoco 29 hnědá/24 světle hnědá

8 880,- 
ASIA NEW

Alova oranžová + polštáře šenil v ceně 10 390,-.

rozkládací pohovka s úložným prostorem, rozměry (ŠxHxV): 78x220x75 cm, plocha na spaní 
(DxŠ): 185x140 cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm. 

od 10 390,- 
PATRYK

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Turkus růžová, 
tyrkysová, červená, limetková nebo látka Malmo modrá, bordó, hořčicová, 
rozměry (ŠxHxV): 195x90x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x195 cm, 
výška x hloubka sedu: 47x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy 
je 5 cm. 

látka Malmo hořčicová

 9 990,- 
ALABAMA

MOLITAN

MOLITAN

BONEL
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L provedení, látka Cablo světle modrá 11

látka Haiti

látka Cablo

01 04 12

14 15 03

3 11 34

rozkládací pohovka s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: látka Haiti 41 
šedočerná/bílé šití nebo látka Cablo 11 světle modrá, rozměry (ŠxHxV): 149x90x80 
cm, plocha na spaní: (ŠxD) 80x195 cm, výška x hloubka sedu: 40x83 cm. Lze 
objednat ve 3 barevných provedeních látky Haiti nebo v 6 barevných provedeních 
látky Cablo, v ceně: 9 390,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 10 cm. 

L provedení, látka Haiti 41 šedočerná/bílé prošití

8 890,- 
LAUREL

MOLITANBONEL

designové relaxační křeslo s polštářem, bluetooth a reproduktorem, 
materiál: látka+dřevo, provedení: světle šedá látka+nohy tmavý ořech, 
rozměry (ŠxHxV): 75x163x87 cm, výška x hloubka sedu: 49x130 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

7 690,- 9 590,-

GREGOR

rozkládací pohovka s úložným prostorem, včetně 2 polštářů, provedení: Inari 72 světle modrá + Inari 80 modrá a Inari 91 světle šedá + Inari 96 šedá. Rozměry (ŠxHxV): 153x93x90 cm, plocha 
na spaní 197x133 cm. 

10 990,- 
DADA

látka Inari 72 světle modrá + Inari 80 modrá

celočalouněná stylová rozkládací pohovka s úložným prostorem a dekorativním šitím, včetně polštářů, materiál: látka Kronos 06 hnědá nebo Kronos 22 šedá, rozměry (ŠxHxV): 202x89x95 cm, 
plocha na spaní (ŠxD): 138x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/75 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

12 890,- 
BERO

látka Kronos 06 hnědá

látka Inari 91 světle šedá + Inari 96 šedá

látka Kronos 22 šedá

NEW

NEW

BONEL

BONEL

-19%
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04 07 67 29 36 43 41

80

Comp 1
Romantic

Paris 1
Romantic

Paris 3

31 100

Altara hnědá+béžová, P provedení

látka Alova

Alova zelená+béžová, L provedení

rozkládací křeslo s úložným prostorem, dodávané s jedním polštářem, materiál: Alova 
zelená+béžová nebo Altara hnědá+béžová. Rozměry: (ŠxHxV): 104x78x70 cm, plocha na spaní: 
(ŠxD): 75x185 cm, výška x hloubka sedu: 34,5x40 cm. cena v provedení Altara 7 480,-. Lze 
objednat v 7 barevných provedeních látky Alova v ceně 7 190,-. Dodací lhůta 4-6 týdnů. 

od 7 190,- 
KUBOŠ

látka Savanavzorkovník vankúšov

6 380,- 
KENY

látka Savana 21 šedá/polštář Tokyo red Savana 16 hnědá/vzor Káro hnědé Savana 05 šedá/vzor Káro šedé Savana 16 hnědá/vzor Paris 3

MOLITAN

MOLITAN

MOLITAN

Náš 
tip!

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Savana 21 šedá/polštář Tokyo red, Savana 16 hnědá/polštáře vzor Paris 3, Savana 05 šedá/káro šedé, Savana 16 hnědá/káro 
hnědé, rozměry: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/78 cm. Lze objednat ve 3 barevných provedeních látky Savana v kombinaci se 
vzorkovanou látkou v ceně 7 590,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

látka Cablo 10 mentolová/01 krémová

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/01 
krémová nebo Cablo 12 pudrově růžová/13 světle šedá, rozměry: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, 
plocha na spaní: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/78 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 5 cm. 

6 990,- 
KENY NEW

látka Cablo

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/15 šedá, rozměr 
(ŠxHxV): 150x85x70 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 80x198 cm, výška x hloubka sedu: 42x75 
cm, rozkládání automatické. Lze objednat v 6 barevných provedeních látky Cablo v ceně 
8 990,-. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

P provedení látka Cablo 10 mentolová/15 šedá

8 590,- 
BELLA

látka Cablo 12 růžová/13 světle šedá

01 03 04 12 14 15

BONEL

PRUŽINA

světle šedá sametová látka

pohodlné rozkládací křeslo s polštářem a dekorativním šitím, materiál: sametová látka + 
plast, provedení: světle šedá sametová látka, rozměry (ŠxHxV): 80,5x90x92,5 cm, plocha 
na spaní (ŠxD): 64x193,5 cm, výška x hloubka sedu: 42x52 cm. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 5 cm. Model jen do vyprodání zásob

10 650,- 11 990,-

IGRIM
-11%



8 190,- 
MILI 2

POHOVKY/KŘESLA

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: šenil Dubaj 29 hnědý, rozměry: (ŠxHxV): 
126x100x81 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 110x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm. Lze 
objednat v 7 barevných provedeních látky Matrix v ceně 8 590,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

šenil Dubaj 29 hnědý

látka Matrix látka Matrix

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: šenil Laris 1602/16 oranžová, rozměry: 
(ŠxHxV): 95x100x81 cm, plocha na spaní: 80x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm. Lze 
objednat v 7 barevných provedeních látky Matrix v ceně 7 180,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

šenil Laris 1602/16 oranžový

6 790,- 
MILI 1

MOLITAN MOLITAN

3sed látka Riviera 81 pařížská modrá

celočalouněné pohodlné rozkládací křeslo, 2sed a 3sed s úložným prostorem a dekorativním šitím, včetně polštářů, materiál: křeslo – látka Riviera 41 hořčicová, 2sed – látka Riviera 91 světle 
šedá, 3sed – látka Riviera 81 pařížská modrá, rozměry (ŠxHxV): křeslo – 96x105x85 cm, 2sed – 126x105x85 cm, 3sed – 146x105x85 cm, plocha na spaní (ŠxD): křeslo – 81x200 cm, 2sed – 
111x200 cm, 3sed – 131x200 cm, výška x hloubka sedu: 37x66 cm. Možnost objednat v 5 barevných provedeních látky Riviera v ceně: křeslo – 8 790,-, 2sed – 9 890,-, 3sed – 10 790,-. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

ALANA
křeslo látka Riviera 41 hořčicová2sed látka Riviera 91 světle šedáPRUŽINA

3SED
10 290,- 

2SED
9 480,- 

KŘESLO
8 380,- 

BROKEN POHOVKA BROKEN TABURET

06 13 04 19 10

stylová pohovka a taburet, včetně polštáře, materiál: látka Chester 17 šedá, nožičky dřevěné v barvě buk, rozměry: (ŠxHxV) pohovka: 144x76x67 cm, taburet: 76x63x41 cm, výška x hloubka 
sedu: 41x53 cm. Lze objednat v 5 barevných provedeních látky Chester v ceně: pohovka – 6 190,- a taburet – 2 790,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

L provedení látka Chester 17 šedá

látka Chester

5 890,- 
BROKEN

BROKEN TABURET
2 680,- 

BROKEN POHOVKA
5 890,- 

MOLITAN

17 1711 1102 0205 0501 0109 0920 20

látka Riviera

382616 51 96

44
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2 580,- látka Savana 72 
mentolová

2 580,- látka Savana 17 
béžová

2 680,- látka Kronos 22 
šedá

2 680,- látka Kronos 05-
09 modrá

2 680,- látka Kronos 14 
smaragdová

2 780,- ekokůže bílá/šenil 
Lava 5

2 780,- ekokůže černá/
šenil Lava 5

2 290,- mikrofáza hnědá 2 290,- mikofáza červená 2 780,- ekokůže černá/látka 
noviny

ekokůže

80 924 92605 9100 10 4361 920 2203 912 42 36

látka Soro

mikrofázelátka Savana

křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x42 cm, materiál: látka Savana 72 mentolová, 61 pudrově růžová, 17 béžová nebo látka Kronos 14 smaragdová, 05-09 modrá, 
22 šedá, možnost objednat křeslo Kuba v zobrazených barevných provedeních látky Savana nebo látky Kronos, dodací lhůta 6-8 týdnů. 

2 580,- látka Savana 61 
pudrově růžová

CUBA KŘESLO

křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x42 cm, materiál: látka noviny, látka mikrofáza: 
hnědá, zelená, červená, modrá, oranžová, ekokůže: béžová, oranžová, černá, hnědá nebo šenil melír+ekokůže 
bílá, čenil melír+ekokůže černá nebo ekokůže černá látka. Cena křesla v celé ekokůži: 2 780,- a v látce Lava 
v kombinaci s ekokůží v ceně: 2 780,-. Lze objednat v zobrazených barevných provedeních látek: Savana, 
Kronos, Soro a Lava v ceně: 2 580,- nebo v látce mikrofáza v ceně 2 290,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. 

CUBA KŘESLO

ekokůže černá

dvojité křeslo, rozměry (ŠxHxV): 124x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 
45x42 cm, látka mikrofáza: hnědá nebo červená 3 580,-, nebo ekokůže 
béžová, oranžová a černá, cena v ekokůži nebo v látce Lava: 4 460,-, 
cena v látce Savana, Soro nebo Kronos: 4 190,-. 

CUBA DVOUKŘESLO

pohodlné klubové křeslo s taburetem, provedení: látka Soro 40 hořčicová, 
90 šedá, 61 pudrově růžová, 34 mentolová nebo 28 hnědá, rozměry: 
(ŠxHxV): křeslo – 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x42 cm, taburet 
– 47x38x30 cm. Lze objednat v látce Soro, Savana, Kronos: 3 490,-, v 
látce mikrofáza: 3 290,- nebo v ekokůži: 3 450,-, dodací lhůta 6-8 týdnů. 
Možnost objednání křesla CUBA a ROSE v zobrazených barevných 
provedeních. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

látka Kronosšenil Lava

1 01 05-096 14 13 602 27 4002 07 97 61

3 290,- 
ROSE

cena za set křeslo + taburet

hnědá

hořčicová

šedá

pudrově růžová

mentolová

ekokůže oranžová

ekokůže béžová

od 3 580,- 

modrá+černé nohy zelená+dubové nohy

designové křeslo, materiál: sametová látka + masivní dubové dřevo, barevné provedení: zelená sametová látka + dubové 
nohy nebo modrá, šedá + černá nohy, rozměry ŠxHxV: 66x74,5x92 cm, výška x hloubka sedu: 46x47 cm. 

FONDAR

6 190,- 6 940,-

šedá+černé nohy

no
sn

os
t 

12
0 

kg

-10%
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6 150,- 6 670,-
žlutá+černé nohy

6 350,- 
patchwork+černé nohy

6 350,- 
modrá sametová+černé nohy

KOMODO

designové otočné křeslo, materiál: látka+kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: žlutá+černé nohy, patchwork+černé nohy, hnědá s efektem broušené kůže+černé nohy, zelená+černé nohy, 
růžová sametová+černé nohy, petrolejová+černé nohy, pistáciová+černé nohy, modrá sametová+černé nohy, béžová+černé nohy nebo šedá+černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 67x72x97 cm, výška x hloubka 
sedu: 45x47 cm. 

6 350,- 
béžová+černé nohy

6 350,- 
šedá+černé nohy

6 350,- 
pistáciová+černé nohy

6 150,- 6 670,-
petrolejová+černé nohy

6 350,- 
zelená+černé nohy

6 790,- 
hnědá s efektem broušené 

kůže+černé nohy

no
sn

os
t 

11
0 

kg

růžová sametová+černé nohy
6 350,- 

designový taburet, materiál: sametová látka+gold 
chrom – zlatý, barevné provedení: růžová nebo 
smaragdová, rozměry (PxV): 51x41 cm. 

NOBLIN TABURET TYP 1

1 450,- 2 950,-

růžovásmaragdová

růžovábéžováhořčicová

designové křeslo, materiál: sametová látka+gold chrom – zlatý, barevné provedení: béžová sametová látka+gold chrom 
– zlatý, růžová sametová látka+gold chrom – zlatý, hořčicová sametová látka+gold chrom – zlatý, šedomodrá sametová 
látka+gold chrom – zlatý nebo smaragdová sametová látka+gold chrom – zlatý, rozměry křesla (ŠxHxV): 77x76x77 cm, 
rozměry lavice (ŠxHxV): 132x76x77 cm, výška x hloubka sedu: 46x58 cm. 

šedo-modrá

designový taburet, materiál: sametová látka+gold chrom – zlatý, barevné 
provedení: růžová nebo smaragdová, rozměry (ŠxHxV): 99x44,5x40 cm. 

NOBLIN TABURET TYP 2

2 150,- 3 490,-

růžová

smaragdová

KŘESLA

designová lavice, materiál: sametová látka + zlatý chrom – zlatý, barevné provedení: růžová nebo smaragdová, rozměry (ŠxHxV): 156x45x40 
cm. 

NOBLIN LAVICE

7 690,- 9 690,-
-20%

-38%

-7%

-7%

-50%smaragdová
hořčicová

béžová růžová

šedo-modrá

designový 2,5SED, materiál: sametová látka + gold chrom – zlatý, barevné provedení: 
růžová nebo smaragdová, rozměry (ŠxHxV): 160x76x77 cm, výška x hloubka sedu: 42x55 
cm. 

NOBLIN 2,5SED

8 390,- 

růžová smaragdová

designový 3SED, materiál: sametová látka + gold chrom – zlatý, barevné provedení: růžová 
nebo smaragdová, rozměry (ŠxHxV): 178x76x77 cm, výška x hloubka sedu: 42x53 cm. 

NOBLIN 3SED

9 190,- 

smaragdová růžová

NOBLIN KŘESLO

-29%4 950,- 6 990,-
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pohodlné křeslo – ušák a taburet, nožičky dřevěné, provedení: látka Kronos 19 zelená/buk, Kronos 29 starorůžová/ořech, Kronos 35 béžovozlatá/ořech, Kronos 9 modrá/ořech, látka Paros 5 světle šedá/ořech, 
látka Trinity 05 taupe šedobéžová/buk, Trinity 13 petrolejová/buk, Trinity 14 světle šedá/bílá nebo Trinity 18 žlutá/wenge, rozměry (ŠxHxV): křeslo – 82x90x104 cm, výška x hloubka sedu: 40x53/50, taburet 
– 40x40x40 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

RUFINO 2NEW KŘESLO RUFINO 2NEW TABURET

RODEZA TABURET
2 360,- 

 
látka Trinity 13 petrolejová/buk    

látka Kronos 19 zelená/ořech

látka Kronos 19 
zelená/ořech

   

         

Kronos 01 měděná/černá Kronos 25 mentolová/buk Kronos 15 světle šedá/černá Paros 04 taupe šedohnědá/buk

pohodlné křeslo – ušák a taburet, dřevěné nožičky, provedení: látka Kronos 25 mentolová/buk, Paros 02 krémová/černá, Kronos 01 měděná/černá, Kronos 15 světle šedá/černá nebo Paros 04 taupe 
šedohnědá/buk, velikost křesla (ŠxHxV): 80x84x104 cm, výška a hloubka sedu: 43x50 cm, taburet (ŠxHxV): 50x50x43 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 

RODEZA KŘESLO
6 990,- 

Paros 02 krémová/černá

patchwork modrá/zelená

pistáciová patchwork šedá/béžová

smaragdová žlutá růžová

neomint

designové houpací křeslo, materiál: látka+dřevo+kov, barevné provedení: růžová, žlutá, pistáciová, smaragdová, neomimt, patchwork šedá/béžová, patchwork modrá/zelená + černá + přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 58x89x96 cm. 

KEMARO
6 390,- 7 250,- -11%

látka Kronos 9 modrá/ořech

látka Kronos 9 
modrá/ořech

látka Trinity 13
petrolejová/buk

látka Kronos 29 starorůžová/ořech

látka Kronos 29 
starorůžová/ořech

látka Kronos 35 béžově zlatá/ořech látka Paros 5 světle šedá/ořech

látka Paros 5 světle 
šedá/ořech

 
látka Trinity 18 žlutá/wenge

látka Trinity 18 
žlutá/wenge

látka Kronos 35 
béžově zlatá/ořech

látka Trinity 14 světle šedá/bílá

látka Trinity 14 
světle šedá/bílá

látka Trinity 05 taupe šedobéžová/buk

látka Trinity 05 taupe 
šedobéžová/buk

6 390,- 1 590,- 
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látka Soro 90 šedá/černá látka Soro 86 tyrkysová/buk

pohodlné křeslo – ušák, vhodné i pro seniory, provedení: látka Soro 86 tyrkysová, 90 šedá nebo 24 hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 66x87x117 cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm. Nožičky dřevěné v barvě černá 
nebo buk. Možnost objednat v 6 barevných provedeních látky Soro nebo látky Kronos, dodací lhůta 6-8 týdnů, cena v látce Soro a Kronos . Výška spodního prostoru od podlahy je 21 cm. 

BREDLY
6 890,- 

látka Soro 24 hnědá/buk

no
sn

os
t 

12
0 

kg

látka Soro

61 2840 1383 34

07 2702 1401 05-09

látka Kronos

SAMY TABURET
2 190,- 

látka Matana 19 hnědá/buklátka Matana 14 starorůžová/buklátka Matana 10 mentolová/buklátka Matana 03 šedá/černálátka Matana 09 žlutá/černá

designové pohodlné křeslo – ušák a taburet, provedení: látka Matana 03 šedá, 09 žlutá, 10 mentolová, 14 starorůžová nebo 19 hnědá, rozměry: (ŠxHxV): křeslo 
– 70x82x113 cm, výška x hloubka sedu: 46x53 cm, taburet – 52x42x43 cm . Nožičky dřevěné v barvě černá nebo buk. Možnost objednání ve 4 barevných 
provedeních látky Matana, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 21,5 cm. 

SAMY KŘESLO
6 990,- 

látka vintage hnědá 1026 látka Holm vzor hnědá/zelená látka patchwork Viorica 1 látka hnědé káro látka patchwork N1 látka patchwork M1

látka Riviera 81 modrálátka vzor zelené listílátka rose 18látka Riviera 38 smaragdoválátka rose 14látka butterfly 1 šedá s bílou

látka Soro

23 15 61 2863 10 40 1316 18 83 34

látka Alova

Alova červená Alova hnědá Alova šedálátka Riviera 41 hořčicová

pohodlné křeslo – ušák s taburetem, provedení: Alova červená a hnědá, nožičky dřevěné – barva 
buk, bílá nebo wenge, (ŠxHxV), křeslo – 86x72x105 cm, výška x hloubka sedu: 42x48 cm, taburet – 
53x53x42 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

ASTRID

Možnost objednání Astrid a Charlot v barevných provedeních látky Alova v ceně 8 390,- (Astrid), 6 890,- (Charlot) nebo látky Soro v ceně 8 890,- (Astrid), 6 990,- (Charlot). Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

pohodlné křeslo – ušák, provedení: Alova červená, hnědá nebo šedá, nožičky dřevěné barva buk, bílá 
nebo wenge, rozměry: (ŠxHxV): 86x72x105 cm, výška x hloubka sedu: 42x48 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 13 cm. 

CHARLOT

8 590,- 
cena za křeslo ASTRID, v 
látkový patchwork, rose, 
butterfly, látky vzor nebo káro.

8 890,- 
cena za křeslo ASTRID, v 
látkách Riviera, Holm nebo 
Vintage

7 990,- 
cena za set křeslo+taburet v 
potazích Alova

6 890,- 
cena za křeslo CHARLOT, 
v látkách patchwork, rose, 
butterfly, látky vzor nebo 
káro,

6 990,- 
cena za křeslo CHARLOT, v 
látkách Riviera, Holm nebo 
Vintage,

6 590,- 
cena potahů Alova

01 1706 12

látka Matana
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9 790,- 10 790,-

látka světle šedá
9 690,- 10 790,-

ekokůže bílá

moderní polohovací relaxační křeslo, materiál: látka + kov, PU + kov, barevné provedení: 
bílá ekokůže s bílým prošíváním nebo světle šedá látka s bílým prošíváním. Rozměry 
křesla: (ŠxHxV): 74x92x104 cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm. 

SILAS

no
sn

os
t 

15
0 

kg

pohodlné křeslo – ušák, dřevěné nožičky, 
barva buk nebo černá, rozměry: (ŠxHxV): 
78x86x105 cm, výška x hloubka sedu: 
44x53 cm. Křesla jsou vzorována ze strany 
a zezadu. Lze objednat ve 4 barevných 
odstínech látky LUX v kombinaci se 4 
odstíny látky EVO nebo ve vámi zvolené 
kombinaci, dodací lhůta je 6-8 týdnů. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 21 
cm. 

BELEK
6 290,- 

látka Lux 29 mentolová/látka Evo 
29 vzor/buk

látka Lux 26 cappuccino/látka 
Evo 26 vzor/buk

látka Paros 04 hnědá/vzor terra/
černá

látka Riviera 38 
smaragdová/látka Jungle 
vzor/buk

látka Lux

30 33 30 2528 3325 28

látka Evo

petrolejová sametová látka

žlutá sametová látka

designové okrouhlé křeslo, materiál: sametová látka+borovicové dřevo, barevná 
provedení: šedá sametová látka/žlutá sametová látka/petrolejová sametová 
látka+černé dřevo, rozměry (ŠxHxV): 115x115x58 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

SALOTO
9 990,- 11 380,-

šedá sametová látka

no
sn

os
t 

10
0 

kg

designové křeslo s područkami, materiál: sametová 
látka+dřevěné nohy, provedení: šedohnědá taupe 
sametová látka+černé dřevěné nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 69x74,5x104 cm, výška x hloubka sedu: 
47x50 cm. Model jen do vyprodání zásob.

TENAL
5 990,- 6 490,-

šedá

světle šedá
mentolová

žlutá

6 290,- 7 690,-

hnědá

hnědá
čokoládová

polohovací TV křeslo, provedení: látka čokoládová, světle šedá nebo mentolová, rozměry: (ŠxHxV): 78x90x113,5/84 cm, 
výška x hloubka sedu: 51x51 cm. V provedení mentolová jen do vyprodání zásob.

FOREST
10 690,- 11 550,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

světle šedá

polohovací relaxační křeslo, materiál: látka + plast (nohy), provedení: hnědá, šedá, malinová, zelená a žlutá látka. Rozměry křesla: (ŠxHxV): 72x89x106 cm, výška sedu: 46 cm a hloubka sedu je 54 cm. Křeslo 
je mechanicky polohovací. 

TURNER

no
sn

os
t 

10
0 

kg
no

sn
os

t 
11

0 
kg

malinová zelená

otočné křeslo s měkkým výškově nastavitelným sedadlem a prošívaným opěradlem, provedení: ekokůže bílá, 
černá nebo látka žlutozelená + chrom, rozměry (ŠxHxV): 64x56x79-94 cm, výška sedu: 44-59 cm, hloubka 
sedu: 42 cm. 

GULEN
3 090,- 4 150,-

ekokůže bílá žlutozelená látka ekokůže černá

-25%

no
sn

os
t 

10
0 

kg

-18%

polohovací relaxační křeslo, provedení: látka hnědá nebo světle šedá, rozměry 
(ŠxHxV): 87x92x97 cm. Křeslo je mechanicky polohovací výška sedu: 49 cm a 
hloubka sedu je 56 cm. 

ASKOY
9 690,- 10 790,- -10%

-7%

3 190,- 4 150,- 3 190,- 4 150,--23% -23%

-12%

-9% -10%

10 690,- 11 550,- 10 550,- 11 550,- -8%-7%-7%
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designové polohovací křeslo s podnoží, provedení: mentolová látka+nohy natural nebo světle šedá látka+nohy natural, 
materiál: látka + dřevo, rozměry (ŠxHxV): křesla: 83x98x94 cm, taburetu 63x51x40 cm, rozměry po sklopení bez taburetu: 
83x130x45 cm, výška x hloubka sedu: 45x49,5 cm. 

ZANDER
7 750,- 9 690,- mentolová světle šedá

žlutá sametová látka neomint sametová látka

zelená sametová látka

polohovací křeslo na podlahu – 4 úrovně polohování, materiál: sametová 
látka+kov, barevná provedení: šedá sametová látka, světle růžová sametová 
látka, zelená sametová látka, modrá sametová látka, rozměry (ŠxHxV): 
120x59x16 cm. Model jen do vyprodání zásob.

ULIMA
2 290,- 2 680,-

látka Kronos 27 růžová látka Kronos 19 smaragdová látka Paros 5 světle šedá

6 890,- 

látka Riviera 41 hořčicová látka Paros 3 taupe 
šedohnědá

designové křeslo ve stylu Art Deco, včetně polštářů, materiál: látka Kronos 19 smaragdová, látka Kronos 27 růžová, látka Paros 3 taupe hnědošedá, látka Paros 05 světle šedá nebo látka Riviera 41 hořčicová, 
nožičky dřevěné v barvě buk, rozměry (ŠxHxV): 90x80x102 cm, výška x hloubka sedu: 43x53/62 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm. 

ROUND NEW

světle hnědášedá

relaxační houpací křeslo s dekorativním polštářem, materiál: 
látka+dřevo, provedení: šedá látka+dřevo nebo světle hnědá 
látka+dřevo, (ŠxHxV): 75x83x110 cm, výška x hloubka sedu: 
50x56 cm. 

HARPER
8 750,- 9 890,-

designové houpací křeslo, materiál: 
dřevo – buk+plast+chrom, barva: 
bílá, (ŠxHxV): 63x68x70 cm, výška 
sedu: 39 cm. 

BEDVER
1 590,- 1 990,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

moderní houpací křeslo, materiál: 
látka+kov+masivní bukové dřevo, provedení: 
zelenobílý patchwork+bílé nohy+buk, 
(ŠxHxV): 69x85x99 cm, výška x hloubka 
sedu: 42x52 cm. 

GERON
6 690,- 7 690,-

pohodlné houpací křeslo, materiál: sametová 
látka+kov – dub, provedení: zelená sametová 
látka+černé kovové nohy – dub, (ŠxHxV): 
56x76x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x43 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

TARAM
3 490,- 

-20%

no
sn

os
t 

90
 k

g

polohovací relaxační křeslo na podlahu vhodné 
do jakéhokoliv interiéru, materiál: látka šedá. 
Rozměry (ŠxHxV): 134x50x12 cm. 

LOTA NEW
1 850,- 2 150,- -13% -11%

-20% -13%

no
sn

os
t 

12
0 

kg

designové otočné křeslo s nastavitelnou 
výškou, materiál: látka samet + 
chromované nohy. Barevné provedení 
látky: petrolejová. Rozměry (ŠxHxV): 
69x74,5x99-111 cm. 

MARLOV
4 190,- 5 880,- -28%

KŘESLA

křeslo s podnoží, materiál: sametová látka+kaučukové dřevo, barevná provedení: žlutá sametová látka, zelená sametová látka, neomint 
sametová látka+dřevo, rozměry (ŠxHxV) – křeslo: 98x79,5x98 cm, podnož: 70x58x42 cm. Model jen do vyprodání zásob.

KIRILO
12 190,- 13 990,- -12%

-14%
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polohovací otočné relaxační křeslo s podnožkou a elektrickou 
funkcí masáže – 8 masážních bodů, split kůže/ekokůže černá, 
barva dřeva: třešeň, (ŠxHxV): 73x82/115x101/86 cm, výška sedu: 
48 cm, podnožka (ŠxHxV): 46x48x37 cm. 

AUREL 2
8 590,- 9 950,-

polohovací, otočné relaxační křeslo s podnoží, materiál: ekokůže + dřevo nebo látka + dřevo, provedení: cappuccino+natural, tmavě šedá+natural 
nebo hnědošedá látka+natural, rozměry křesla (ŠxHxV): 78x70x95 cm, výška x hloubka sedu: 43x51 cm, základní rozměry (ŠxHxV): 50,5x51x43 cm. 
Cappuccino jen do vyprodání zásob.

LERATO

mechanicky polohovací houpací relaxační křeslo s elektrickou funkcí vibrací a vyhřívání v oblasti 
pasu, provedení: látka šedohnědá nebo hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 90x60x84/95 cm, výška sedu: 
48 cm. 

SUAREZ
10 790,- 

mechanicky polohovací relaxační křeslo s elektrickou funkcí masáže – 8 masážních bodů a s 
vyhříváním v 5 stupních intenzity, hovězí kůže/ekokůže béžová, split kůže/ekokůže černá, barva 
dřeva: třešeň, (ŠxHxV): 66x93/123x110/95 cm, výška sedu: 49 cm. 

ARTUŠ 2

polohovací relaxační křeslo s podnožkou, provedení: textilní 
kůže – tmavě hnědá, dřevo – olše. Rozměry: (ŠxHxV): křeslo 
67x75/108x98/88 cm, výška sedu: 48 cm, podnož: 51x45x45 cm. 

RYAN
8 990,- 10 970,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

hnědá šedohnědá

no
sn

os
t 

15
0 

kg

no
sn

os
t 

15
0 

kg

split kůže/ekokůže

pohodlné křeslo, materiál: březové dřevo + 
látka, provedení: hnědá látka + rám natural, 
(ŠxHxV): 59x73x99 cm, výška x hloubka 
sedu: 40x50 cm. 

TORSTEN
1 850,- 2 080,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

10 150,- 12 490,-

split kůže/ekokůže

6 850,- 8 350,-

hnědošedá látka+natural

7 550,- 9 480,-

ekokůže cappuccino+natural

6 350,- 7 690,-

ekokůže tmavě šedá+natural

13 150,- 14 190,-

hovězí kůže/ekokůže

mechanicky polohovací houpací relaxační křeslo, provedení: 
textilní kůže – tmavě hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 85x55x74/88 cm, 
výška sedu: 45 cm. 

ROMELO
8 390,- 

hnědá

no
sn

os
t 

15
0 

kg

designová lavice, materiál: sametová 
látka+kaučuové dřevo, barevné provedení: černá 
sametová látka+černé dřevo, rozměry (ŠxHxV): 
160x45x63 cm. Model jen do vyprodání zásob.

HEMY TYP 1
6 990,- 7 560,-

designová lavice, materiál: sametová 
látka+kaučukové dřevo, barevné provedení: olivově 
zelená sametová látka+černé dřevo, rozměry 
(ŠxHxV): 117x45x63 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

HEMY TYP 2
5 790,- 6 690,-

prošívaný taburet s úložným prostorem, 
materiál: látka+plast, provedení: šedá, rozměry 
(ŠxHxV): 109x43x43 cm. 

MULTO
3 490,- modrá sametová látka

designová lavice, materiál: sametová látka+gold chrom – zlatý, barevná provedení: růžová sametová 
látka, modrá sametová látka, světle šedá sametová látka, tmavě zelená sametová látka+gold chrom 
– zlatý, rozměry (ŠxHxV): 100x40x43 cm. Model jen do vyprodání zásob.

MIRILA
3 650,- 4 190,-

růžová sametová látka

designová lavice, materiál: sametová látka+nohy 
gold chrom – zlatý. Barevné provedení: růžová. 
Rozměry (ŠxHxV): 133x55x47 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

FALNA
2 770,- 

taburet, provedení: látka tmavě hnědá+dřevěné černé nožičky (typ 1) nebo světle hnědé+dřevěné 
černé nožičky (typ 2). Rozměry (ŠxHxV): 106x67x44 cm. Model jen do vyprodání zásob.

AMALA
3 390,- 4 390,-

-22%

typ 2 světle hnědá typ 1 tmavě hnědá

tmavě zelená sametová látka

133 cm

-17% -17%

-13% -18%

-20%

-18%-7%

-12%

-7%

-11%

-13%
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designová lavice, materiál: látka + gold chrom – zlatý, provedení: světle šedá, 
smaragdová nebo petrolejová, rozměry (ŠxHxV): 127x60x59 cm, výška x 
hloubka sedu: 50x45 cm. 

HELNA
4 490,- 

světle šedá

petrolejová

smaragdová

mentolová světle šedáneomintkrémová + šedá/bílé nožičky

béžová tyrkysová

oxyfire – lososová

látka béžovošedá/nožičky třešeň

růžová

šedá

béžovošedázelená/nožičky dub starorůžová

žlutá šedá/černé nožičky medově hnědá

stříbrná/růžová/bílázlatá/transparentní/šedá

zlatá/transparentní/zelená

zlatá/transparentní/bílázlatá/transparentní/růžová

moderní lavice, materiál: látka + dřevo černé 
barvy, barevné provedení: béžová, růžová, 
žlutá nebo mentolová látka, provedení: rozměry 
(ŠxHxV): 127x56x60,5 cm, výška x hloubka 
sedu: 49x48 cm. 

FIRONA

stylová lavice, materiál: látka samet + dřevo, barevné provedení: béžově šedá + černé nohy, 
medově hnědá + černé nohy, šedá + černé nohy, starorůžová + černé nohy, neomint + černé nohy, 
oxyfire – lososová + černé nohy, světle šedá + černé nohy nebo tyrkysová + černé nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 100x30x56 cm. V provedení oxyfire – lososová pouze do vyprodání zásob. 

BURDA
2 790,- 3 250,-

závěsné křeslo, materiál: nerezavějící ocel+akryl+látka. Barevné provedení: rám  stříbrná/akryl – růžová/polštář – bílá, rám – zlatá/
akryl – transparentní/polštář – bílá, rám – zlatá/akryl – transparentní/polštář – růžová, rám – zlatá/akryl – transparentní/polštář – šedá 
nebo rám – zlatá/akryl – transparentní/polštář – zelená. Rozměry (ŠxHxV): 102x61x102 cm. Celková délka včetně řetězu: 306 cm. 

BUBBLE TYP 1
8 790,- 10 250,-

NEW

závěsné křeslo se stojanem, materiál: nerezavějící 
ocel+akryl+látka. Barevné provedení: rám – stříbrná/akryl 
– transparentní/polštář – šedá nebo rám – zlatá/akryl – 
transparentní/polštář – šedá. Rozměry (ŠxHxV): 106x80x135 cm. 

BUBBLE TYP 2
NEW

pohovka, provedení látka+dřevo: béžovošedá/
třešeň, krémová + šedá/bílá, zelená/dub nebo šedá/
černá, (ŠxHxV): 122x51x71,5 cm, výška sedu: 40 cm, 
vnitřní šířka sedu je 70 cm. V provedení krémová + 
šedá/bílá doplnění zásob 20.06.2023.

FABRICIO
5 290,- 

zlatá/transparentní/šedá

stříbrná/transparentní/šedá

ZÁVĚSNÁ KŘESLA / LAVICE

4 990,- 5 990,- -16% 2 690,- 3 250,- -17%

12 190,- 15 890,-

10 290,- 13 390,-
-23%

-23%

-14%

-14%
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taburet, provedení: světle šedá látka 
+ masivní borovicové dřevo – přírodní. 
Rozměry (ŠxHxV): 28x28x40. 

KIKO
750,- 

kožešinový taburet s dřevěnými 
nohami, materiál: kožešina+dřevo, 
provedení: hnědá+dřevěné nohy. 
(ŠxHxV): 28x28x40 cm. 

NAFULA
790,- 

taburet s úložným prostorem 
a zásuvkou, materiál: látka, 
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 
37,5x37,5x38 cm. 

SETIN
750,- 850,-

prošívaný taburet s úložným 
prostorem a zásuvkou, materiál: 
látka, provedení: šedá, rozměry 
(ŠxHxV): 42x42x43 cm. 

SULOT TYP 1
1 290,- 1 380,-

prošívaný taburet s úložným prostorem 
a 2 zásuvkami, materiál: látka, 
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 
84x42x43 cm. 

SULOT TYP 2
2 590,- 

skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka, provedení: šedá látka + 
bílý vzor, rozměry (ŠxHxV): 76x38x38 cm. 

FARGO
790,- 850,-

taburet, provedení: umělá bílá 
kožešina+kovové nohy se zlatým 
nátěrem, (ŠxHxV): 35x35x42 cm. 

JAMINA
1 150,- 

taburet s dřevěnými nohami 
šedé barvy s potiskem, materiál: 
látka+borovicové dřevo, rozměry 
(ŠxHxV): 30x30x38 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

TAFEL NEW
850,- 950,-

taburet béžové barvy s potiskem 
s dřevěnými nohami, materiál: 
látka+dřevo, rozměry (ŠxHxV): 
50x50x36 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

1 190,- 1 270,-

taburet s dřevěnými nohami, materiál: umělá kožešina + borovicové dřevo, 
barevné provedení: bílá, černá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 28x28x42 cm. 

ALPIA
790,- 950,-

skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka, provedení: šedá, hnědá 
nebo béžová, rozměry (ŠxHxV): 76x38x38 cm. Lze kombinovat s taburetem 
UMINA. 

ORELIA
890,- 

skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka, provedení: šedá, hnědá 
nebo béžová, rozměry (ŠxHxV): 114x38x38 cm. Lze kombinovat s taburetem 
ORELIA. 

UMINA
1 250,- 1 380,-

skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka, provedení: šedá látka + 
bílý vzor, rozměry (ŠxHxV): 38x38x38 cm. 

MARLO
550,- 

taburet s úložným prostorem, 
provedení: látka růžová+flitry+kovové 
nohy s černým nátěrem. Rozměry 
(ŠxHxV): 35x35x43 cm. Model do 
vyprodání zásob.

TOMIA
650,- 790,- -17%

-10% -6%

-11%

-9%

skládací taburet s prošíváním a úložným prostorem, materiál: ekokůže, provedení: 
bílá, černá nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 76x38x38 cm. Lze kombinovat s 
taburetem ZAMIRA. 

IMRA
790,- 840,- -5%

-6% -7%

skládací taburet s úložným prostorem, materiál: ekokůže, provedení: bílá nebo 
černá, rozměry (ŠxHxV): 114x38x38 cm. Lze kombinovat s taburetem IMRA. 

ZAMIRA
1 190,- 1 280,- -7%

vlněný taburet s dřevěnými nohami, materiál: vlna+dřevo, provedení: 
béžová+dřevěné nohy nebo šedá+dřevěné nohy. (ŠxHxV): 33x33x35 cm. 

NAIDA
990,- 1 090,- -9% -12%950,- 1 090,-

-16%
RONDA NEW
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skládací taburet s úložným prostorem, materiál: ekokůže, barevné provedení: červená, černá, tmavě hnědá, bílá, šedá nebo světle hnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 40x40x37 cm. 

TELA NEW
490,- 570,-

taburet s prošíváním, oválný tvar, materiál: sametová látka. Barevné provedení: hnědá, šedohnědá taupe, mentolová, smaragdová, starorůžová nebo žlutá. Rozměry (ŠxHxV): 45x45x26 cm. 

KEREM
990,- 1 090,-

set dvou taburetů s úložným prostorem, provedení: látka samet šedá+stříbrná chrom, 
černá+stříbrná chrom nebo béžová+stříbrná chrom, hnědá+stříbrná chrom. Rozměry většího 
taburetu (ŠxHxV): 40x40x42 cm. Rozměry menšího taburetu (ŠxHxV): 31x31x35,5 cm. Menší 
taburet může být vložen do většího. Model jen do vyprodání zásob.

AIGUL SET

taburet s úložným prostorem, provedení: látka samet růžová+gold 
chrom – zlatý nebo taupe+gold chrom – zlatý. Rozměry (ŠxHxV): 
38x38x42 cm. 

ANIZA
1 250,- 

taburet s prošíváním a úložným prostorem, materiál: látka, 
provedení: béžová nebo tmavě šedá, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm. 

FALON
450,- 490,-

set stolku a taburetu, provedení: tmavě šedý kovový stolek + plát z MDF a šedý taburet, látka 
sametová. Rozměry stolku (ŠxHxV): 39x39x50 cm, taburetu (ŠxHxV): 30x30x42,5 cm. Taburet 
lze umístit pod stolek. Model do vyprodání zásob.

LEILA
1 290,- 1 550,- -16%

-20% -8%

2 290,- 
šedá, černá

mentolová šedohnědá taupestarorůžová

moderní taburet s úložným prostorem, materiál: 
plast+textilní kůže, barevné provedení: bílá/černá, bílá 
(ŠxHxV): 36x36,6x50 cm, výška sedu: 43 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

DALILA 2 NEW
1 150,- 1 450,-

bílá/černá bílá

smaragdovážlutá

červená

béžová tmavě šedá
růžová taupe

světle hnědábílášedá černátmavě hnědá

hnědá

taburet s úložným prostorem, provedení: látka samet+stříbrná chrom nebo látka+stříbrná chrom, barva samet: šedá, zelená – mentolová, modrá, zelená, růžová nebo zlatá a v látce: hnědošedá taupe nebo 
oxyfire červená, rozměry (ŠxHxV): 40x40x45 cm. V provedení zelená, zlatá, modrá a oxyfire červená jen do vyprodání zásob. Doplnění zásob 21.08.2023 (růžová, hnědošedá).

DARON

zelenázelená – mentolová modrá oxyfire červenázlatá hnědošedášedá růžová

1 590,- 
cena samet

1 290,- 1 590,-

hnědá, béžová

-18%

1 150,- 1 590,-

cena zlatá, zelená, modrá, oxy fire 
červená, ružová, hnedosivá

-27%

-9%

-14%

TABURETY

-12%

taburet s úložným prostorem, provedení: bílá 
ekokůže+chromované nohy, rozměry (ŠxHxV): 
36x36x46 cm. 

DARS
1 690,- 1 940,-
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taburet, materiál: textilní kůže + plast, barevné provedení: černá, bílá nebo 
tmavě hnědá (ŠxHxV): 36x36x36 cm. 

NIKI NEW
790,- 890,-

tmavě hnědá černábílá

mentolová – 
peprmintová TYP 2

hořčicová Typ 2 petrolejová Typ 2

taburet s kovovými nohami bílé barvy s 
černým potiskem, materiál: látka+kov, 
rozměry (ŠxHxV): 30x30x38 cm. 

LANA
890,- 

taburet, provedení: růžová látka 
sametová + masivní borovicové 
dřevo s hnědým nátěrem. Rozměry 
(ŠxHxV): 37x37x42 cm. Doplnění 
zásob 21.08.2023

SAIDA
650,- 

taburet s úložným prostorem, 
materiál: MDF + látka, provedení: 
šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 
42x42x45 cm. 

SAMIR
1 290,- 1 460,-

hnědošedá Typ 1

GOBI TYP 2
1 190,- 1 750,-

GOBI TYP 1
1 390,- 2 160,-

stylový moderní a funkční taburet vyroben z bavlny, plněný polystyrenovými kuličkami, které zajišťují komfort 
sezení. V nabídce v různých barvách GOBI TYP 1: krémová, pudrově růžová nebo hnědošedá, TYP 2 také v barvě 
hořčicová, petrolejová a mentolová – peprmint. Rozměry (ŠxHxV): TYP 1: 50x50x40 cm, TYP 2: 50x50x35 cm. 

smetanovobéžováhnědášedá
krémová Typ 1 pudrově růžová Typ 1, Typ 2

kožešinový taburet s úložným 
prostorem, materiál: umělá kožešina, 
provedení: tmavě šedá, (ŠxHxV): 
37,5x37,5x38 cm. 

VASAV
750,- 890,-

designový taburet pro děti – ovečka 
s dřevěnými nohami, materiál: látka 
samet + masivní dřevo. Barevné 
provedení: bílá + přírodní. Rozměry 
(ŠxHxV): 42x28x30 cm. 

LOLA
450,- 550,-

praktický taburet s úložným 
prostorem, materiál: MDF + látka, 
provedení: látka hnědá/bílá vzor, 
rozměry (ŠxHxV): 32x32x36 cm. 

DARLA TYP 1
990,- 1 150,-

taburet pro děti – kravička, s 
dřevěnými nohami, materiál: sametová 
látka + masivní dřevo, provedení: 
bílá + černý vzor + přírodní, (ŠxHxV): 
47x28x31 cm. 

MOLLY
390,- 490,-

taburet s úložným prostorem, 
materiál: látka, provedení: šedá/bílá, 
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm. 

GAZMEND
490,- 560,-

taburet, provedené: sametová látka 
smaragdová. Rozměry (ŠxHxV): 
40x40x40 cm. Doplnění zásob 
21.08.2023

ALIMA
950,- 

taburet s prošíváním a úložným 
prostorem, materiál: látka, provedení: 
béžová/bílá, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

SAFIA
690,- 790,-

designový taburet, materiál: látka samet 
+ kov, barevné provedení: šedá + černá, 
rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 cm. Model 
do vyprodání zásob.

MARIME
990,- 1 230,-

taburet pro děti – beránek, s dřevěnými 
nohami, materiál: látka + masivní 
dřevo, provedení: krémová + přírodní, 
(ŠxHxV): 70x35x50 cm. Model jen do 
vyprodání zásob

VISALI
1 450,- 1 890,- -23%-20%-18%

-32% -35%

zelená sametová

taburet, materiál: sametová látka+gold chrom – zlatý, barevná provedení: tmavě zelená sametová látka, modrá sametová 
látka, světle růžová sametová látka+gold chrom – zlatý, rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 cm. Model jen do vyprodání zásob

TERONA
1 350,- 1 490,-

světle růžová sametová modrá sametová

taburet, provedení: šedomodrá látka 
sametová+masivní borovicové dřevo. 
Rozměry (ŠxHxV): 37x37x38. Model 
do vyprodání zásob.

MERLE
850,- 990,-

-14%

-9%

-13%

designový taburet šedé, smetanově béžové nebo hnědé barvy. Vyrobený z bavlny, 
naplněný polystyrenovými kuličkami, které zajišťují komfort při sezení, rozměry (ŠxHxV): 
40x40x28 cm. Model jen do vyprodání zásob.

TAMAN TYP 2
1 090,- 1 380,- -21%

taburet se prošíváním a úložným 
prostorem, materiál: látka, provedení: 
černá, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

IDANA
490,- 670,- -26%

taburet s úložným prostorem, materiál: 
sametová látka+ocel. Barevné provedení: 
šedá+nohy zlatá. Rozměry (ŠxHxV): 
100x45x45 cm. 

GRAL
2 990,- 3 680,- -18%

-19%

-11%

-12%-15% -11%

-12%
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sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: smetanově bílá, rozměry 
(průměr x V): 55x50 cm, objem: 80 
litrů. Doplnění zásob 07.08.2023

BABY TYP 3
1 150,- 1 350,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: světle šedá, rozměry 
(ŠxHxV): 50x50x60 cm, objem: 120 
litrů. 

TAMPO
1 190,- 1 490,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: šedá, rozměry (průměr x 
V): 55x50 cm, objem: 80 litrů. Doplnění 
zásob 07.08.2023

BABY TYP 2
840,- 990,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: šedá + žlutozelená, 
rozměry (ŠxHxV): 50x50x25 cm, 
objem: 80 litrů. 

ALIMOR
830,- 990,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: šedá, rozměry (průměr x 
V): 60x45 cm, objem: 130 litrů. 

BABY TYP 1
1 430,- 1 750,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: bílo-šedo-růžová, rozměry 
(ŠxHxV): 50x60x50 cm, objem: 40 
litrů. Doplnění zásob 07.08.2023

POMPOM
690,- 830,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
75x75x60 cm, objem: 150 litrů. 
Doplnění zásob 07.08.2023

INOROG
1 590,- 1 950,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: bílá/růžová/mix barev, 
rozměry (DxV): 50x45 cm, objem: 50 
litrů. 

BUFEL
1 190,- 1 350,-

sedací vak je vhodné používat v exteriéru, materiál: EPS + látka, 
provedení: růžová, oranžová, žlutá nebo modrá, rozměry (ŠxHxV): 
140x180 cm, objem: 450 litrů. Model jen do vyprodání zásob.

GETAF
2 590,- 3 760,-

oranžová

modrá

žlutá

růžová

šedá

sedací vak, materiál: ekokůže, 
provedení: bílá/černá, (ŠxHxV): 
80x80x40 cm, objem: 150 litrů. 

BOBEK
1 570,- 

-20% -16% -16%

-15%

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: šedá/bílá látka vzor 
hvězda, rozměry (ŠxHxV): 52x52x50 
cm, objem 100 litrů. 

LURKO
990,- 1 190,- -16%

-18%

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: bílá/černá/šedá/červená 
látka, vzor, rozměry (ŠxV): 86x110 cm, 
objem 250 litrů. 

ELION
1 770,- 2 290,- -22%

-14% -18%

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: béžová, rozměry (ŠxHxV): 
80x80x95 cm, objem 250 litrů. 

KENOD
2 060,- 2 590,- -20%

sedací vak je vhodné používat v 
exteriéru, materiál: EPS + látka, 
provedení: zelená, rozměry (ŠxHxV): 
80x110 cm, objem: 380 litrů. 

KATANI
2 260,- 3 080,- -26%

-11%

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: šedá nebo bílá/šedá vzor proužek, 
rozměry (ŠxHxV): 50x72x75 cm, objem: 150 litrů. 

LAPIN
1 390,- 1 780,-

bílá/šedá

-21%

-31%

SEDACÍ VAKY
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sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: jeans, rozměry (ŠxHxV): 
70x70x70 cm, objem: 220 litrů. 

KOZANIT
2 190,- 2 740,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 
80x80x80 cm, objem: 350 litrů. 

URASON
2 590,- 3 380,-

taburet, materiál: EPS + látka, 
provedení: šedá, rozměry (průměr x 
V): 40x30 cm, objem: 50 litrů. 

NUTAN
660,- 780,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, 
provedení: krémový vzor, rozměry 
(ŠxHxV): 90x110x90 cm, objem: 180 
litrů. Model jen do vyprodání zásob.

RIUK
2 090,- 2 690,-

sedací vak s taburetem, materiál: 
EPS + látka, provedení: béžově šedá, 
rozměry křesla (ŠxHxV): 60x80x70 
cm, rozměry taburetu (ŠxHxV): 
60x40x25 cm, objem: 230 litrů. Model 
jen do vyprodání zásob.

FOLAN
2 390,- 3 130,-

EPS kuličky, náplň do sedacích vaků, 
(10L/80,-, 20L/130,-, 50L/270,-, 
100L/490,-). 

EPS KULIČKY

světle růžová šedáhořčicová

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: červená, šedohnědá – taupe 
nebo olivově zelená, rozměry (DxV): 75x100 cm, objem: 200 litrů. V barevném 
provedení olivově zelená jen do vyprodání zásob.

TRIKALO
olivově zelená

1 560,- 1 990,-

červená

1 590,- 1 990,-

šedohnědá – taupe

tyrkysově bílá

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: růžovofialový nebo 
tyrkysově bílý vzor, rozměry (ŠxHxV): 75x75x110 cm, objem: 
200 litrů. Doplnění zásob 07.08.2023

TELDIN
1 490,- 1 950,-

růžovofialová

šedobílá šedohnědá mentolová

taburet, materiál: EPS + 
látka,provedení: černo-bílý vzor 
kostka, rozměry (ŠxHxV): 60x60x45 
cm, objem: 170 litrů. Model jen do 
vyprodání zásob.

KRETON
1 350,- 1 840,-

taburet, materiál: EPS + látka, 
provedení: černo-bílý melír, rozměry 
(průměr x V): 50x35 cm, objem: 80 
litrů. Model jen do vyprodání zásob.

HANORD
1 180,- 1 470,-

růžovobílá

tyrkysová

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: tyrkysová, šedá, světle růžová nebo hořčicová, rozměry (ŠxHxV): 90x110x90 cm, objem: 
180 litrů. 

1 490,- 1 890,-
VETOK

-22%

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: růžovo-bílý vzor nebo šedo-bílý cik-
cak vzor, rozměry (DxV): 60x50 cm, objem: 120 litrů. 

GOMBY
1 270,- 1 560,- -18%

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: mentolová nebo šedohnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 75x75x75 cm, objem: 230 litrů. 

ALMERO
1 990,- 2 550,- -21%

-21%

-21%

-23%-20%

-21%

-20%

-23% -26% -15% -19%
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konzolový stolek se 2 zásuvkami a 2 policemi, materiál: MDF lakovaná + ocel, 
barevné provedení: bílá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 86,6x30x80 cm. Doplnění 
zásob 05.06.2023 ( bílá).

LOMIR
2 190,- 2 890,-

bílá

konzolový stolek, provedení: MDF laminovaná – dub + 
chrom, rozměry (ŠxHxV): 100x35x80 cm. 

KALISTO
1 150,- 1 390,-

dub+černá

moderní konzolový stolek, materiál: DTD fóliovaná + ocel, barevné provedení: dub+černá nebo tmavě 
šedá grafit+černý, rozměry (ŠxHxV): 160x30x75 cm. Doplnění zásob 26.07.2023 (tmavě šedá+černá).

BUSTA
1 690,- 1 940,-

tmavě šedá grafit+černá

šedá

konzolový stolek se dvěma zásuvkami a policí, 
materiál: MDF + kovové úchytky, provedení: 
světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 100x30x74 cm. 

VERITY
2 690,- 

konzolový stolek s policí, materiál: 
MDF+DTD+kov, barevné provedení: dub+černá, 
rozměry (ŠxHxV): 106x45x76 cm. 

NEVAN
2 990,- 

bílá

konzolový stolek, provedení: MDF 
laminovaná bílá nebo dubová + chrom, 
rozměry (ŠxHxV): 160x30x77 cm. 

KORNIS
2 790,- 

dub + chrom
bílá + chrom

bílá

konzolový stolek s policí, materiál: MDF, barevné provedení: bílá nebo tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 
100x30x80 cm. 

SONET
1 590,- 

tmavě šedá

1 990,- 

konzolový stolek s policí, materiál: 
MDF+DTD+kov, barevné provedení: dub+černá, 
rozměry (ŠxHxV): 100x35x79 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

NARTAN
2 490,- 

bílá

konzolový stolek se spodní policí, barevné provedení: bílá nebo světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 
120x30x80 cm, materiál: MDF. Nosnost 10 kg/police. 

APOLOS
2 350,- 

konzolový stolek se třemi zásuvkami a policí, materiál: 
MDF+kovové úchyty, barevné provedení: bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 100x30x74 cm. 

NITRO
2 490,- 

konzolový stolek, materiál: MDF barevné provedení: bílá nebo černá, rozměry: 
(ŠxHxV): 80x40x75 cm. 

AMYNTAS
1 690,- 

bílá černá

moderní konzolový stolek, materiál: DTD laminovaná 
+ ocel, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
183x28x80 cm. 

FITRON
2 490,- 3 150,-

konzolový stolek se dvěma zásuvkami a policí, 
materiál: MDF + DTD laminovaná, barevné 
provedení: šedá + světlý ořech, rozměry: 
(ŠxHxV): 80x30x80 cm. 

JEREVAN
3 190,- 3 660,-

KONZOLOVÉ STOLKY

světle šedá

1 750,- 1 940,-

-12%

-20%

-17%2 550,- 2 890,- -11%-24%

-9%-12%



59LAVICE / KOMODY

komoda, materiál: MDF laminovaná, 
barevné provedení: bílá, (ŠxHxV): 
30x30x81,5 cm. 

ATENE TYP 7
1 650,- 1 960,-

praktická komoda se 4 zásuvkami, 
materiál: MDF + masivní dřevo, 
barevné provedení: bílá + přírodní, 
(ŠxHxV): 32x30x109 cm. 

TALAS
1 890,- 

2zásuvková bílá komoda (případně 
noční stolek) s pevným rámem, 
barevné provedení: bílá/šedá. Materiál: 
dřevo, (ŠxHxV): 25x29x49 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

BIBI 2
1 490,- 1 590,-

3zásuvková komoda s pevným rámem, 
barevné provedení: bílá/šedá. Materiál: 
dřevo, (ŠxHxV): 25x29x70 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

BIBI 3
1 990,- 2 090,-

6zásuvková komoda s pevným rámem, 
barevné provedení: bílá/šedá. Materiál: 
dřevo, (ŠxHxV): 48x29x70 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

BIBI 6
2 890,- 3 390,-

4zásuvková komoda s pevným rámem, 
barevné provedení: bílá/šedá. Materiál: 
dřevo, (ŠxHxV): 25x29x90 cm. Model 
do vyprodání zásob.

BIBI 4
2 790,- 3 290,-

-15%

skládací koš na prádlo. Materiál: dřevo 
+ látka. Průměr x výška 42x70 cm. Lze 
jej kombinovat: se sérií ELI. Model do 
vyprodání zásob.

DŽIMBO
290,- 370,-

-21%

komoda s pevným rámem, s funkční 
zásuvkou a 3 proutěnými košíky. 
Materiál: dřevo+proutí, barevné 
provedení: šedohnědá, (ŠxHxV): 
40x29x88 cm. Model do vyprodání 
zásob.

DARKIE 3
2 890,- 3 670,-

-21%

komoda se 2 proutěnými košíky v 
pevném dřevěném rámu, barevné 
provedení: bílá/šedá. Materiál: 
dřevo+proutí, (ŠxHxV): 38x28x52 cm. 
Model do vyprodání zásob

MANON 2
1 390,- 1 990,-

-30%

praktická lavice s proutěným košíkem a 
polštářem nahoře, barevné provedení: 
bílá/medová. Materiál: dřevo+proutí, 
(ŠxHxV): 40x34x45 cm. Model do 
vyprodání zásob.

GINGER 3 NEW

1 990,- 2 390,-
-16%

praktická lavice se 2 proutěnými 
košíky v pevném rámu s polštářem 
nahoře, barevné provedení: bílá/
medová. Materiál: dřevo/proutí, 
(ŠxHxV): 70x35x45 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

SEAT BENCH 4
2 990,- 3 690,- -18%

komoda se 4 proutěnými košíky, 
barevné provedení: bílá/medová. 
Materiál: dřevo/proutí, (ŠxHxV): 
71x28x43 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

GINGER 4
2 290,- 2 640,-

-13%

komoda se 6 proutěnými košíky, 
barevné provedení: bílá/medová. 
Materiál: dřevo/proutí, (ŠxHxV): 
71x28x61 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

GINGER 1
3 690,- 4 290,-

-13%

komoda s 10 proutěnými košíky, 
barevné provedení: bílá/medová. 
Materiál: dřevo/proutí, (ŠxHxV): 
71x28x95 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

GINGER 2
3 990,- 4 770,-

-16%

praktická lavice se čtyřmi zásuvkami a měkkým 
polštářem, provedení: bílá+ořech – med, materiál: 
dřevo, (ŠxHxV): 100x36x45 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

LINORA NEW
3 550,- 4 380,-

-18%

komoda se 4 proutěnými košíky v 
pevném dřevěném rámu, barevné 
provedení: bílá/šedá. Materiál: 
dřevo+proutí, (ŠxHxV): 38x28x86 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

MANON 4
2 990,- 3 790,-

-21%

komoda s pevným rámem, s funkční 
zásuvkou a 2 proutěnými košíky. 
Materiál: dřevo+proutí, barevné 
provedení: šedohnědá, (ŠxHxV): 
40x29x63 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

DARKIE 2
1 990,- 2 590,-

-23%

-6% -4% -14%

praktická lavice se 2 zásuvkami v pevném dřevěném rámu s 
polštářem nahoře. Materiál: dřevo, barevné provedení: šedá/
bílá, kombinovatelná se sériemi MANON a MATIAS, (ŠxHxV): 
70x35x45 cm. Model jen do vyprodání zásob.

SEAT BENCH 2 NEW
2 790,- 3 590,-

komoda s pevným rámem, s funkční 
zásuvkou a proutěným košíkem, 
materiál: dřevo+proutí, barevné 
provedení: šedohnědá, (ŠxHxV): 
40x29x42 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

DARKIE 1

1 590,- 1 970,-
-19%

-22%

-15%
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komoda s funkční zásuvkou a 
2 proutěnými košíky v pevném 
dřevěném rámu. Materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: 
šedá/bílá, (ŠxHxV) 38x28x64 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

MATIAS 2
1 990,- 2 290,-

komoda s funkční zásuvkou a 1 
proutěným košíkem v pevném 
dřevěném rámu. Materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: 
šedá/bílá, (ŠxHxV) 38x28x47 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

MATIAS 1
1 590,- 1 790,-

komoda se 3 proutěnými košíky v pevném 
dřevěném rámu, barevné provedení: tmavě 
hnědá. Materiál: dřevo+proutí, (ŠxHxV): 
28,5x33x65,5 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

ELI 1
2 190,- 2 790,-

komoda s 5 proutěnými košíky v pevném 
dřevěném rámu, barevné provedení: tmavě 
hnědá, materiál: dřevo+proutí, (ŠxHxV): 
28,5x33x104 cm. Model jen do vyprodání zásob.

ELI 2
2 690,- 3 570,-

praktická lavice s proutěným košíkem 
a polštářem nahoře. Materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: 
starobílá, (ŠxHxV): 40x34x45 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

1 990,- 2 590,-

komoda (případně noční stolek) 
s pevným rámem a 2 proutěnými 
košíky. Materiál: dřevo+proutí, 
barevné provedení: starobílá, rozměry: 
(ŠxHxV): 40x29x42 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

1 490,- 1 870,-

komoda s masivním dřevěným 
rámem v elegantním stylu, v bílé 
barvě s barevnými zásuvkami. 
Rozměry (ŠxHxV): 50x30x70 cm. 
Model do vyprodání zásob.

MONET 1 NEW
2 950,- 3 790,- -22%

RUBY 1
-23%

RUBY 2
-20%

komoda s pevným rámem a 3 
proutěnými košíky. Materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: 
starobílá, (ŠxHxV): 40x29x57 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

RUBY 3
1 990,- 2 490,-

-20%

Komoda s pevným rámem a 4 
proutěnými košíky. Materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: 
starobílá, (ŠxHxV): 40x29x73 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

RUBY 4
2 190,- 2 880,-

-23%

komoda s pevným rámem a 5 
proutěnými košíky. Materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: 
starobílá, (ŠxHxV): 40x29x90 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

RUBY 5
2 790,- 2 580,-

8%

žehlící prkno s pevným dřevěným 
rámem s možností sklopení žehlícího 
prkna, materiál: dřevo+proutí, barevné 
provedení: šedá, (ŠxHxV): 118x30x86 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

BOND 1
3 490,- 4 260,- -18%

praktická lavice se 2 zásuvkami v 
pevném dřevěném rámu s polštářem 
nahoře. Materiál: dřevo, barevné 
provedení: bílá, (ŠxHxV): 70x35x45 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

SEAT BENCH 1 NEW
2 990,- 3 890,- -23%

praktická lavice se 2 proutěnými košíky v pevném 
dřevěném rámu s polštářem nahoře. Materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: tmavě hnědá, 
(ŠxHxV): 70x35x45 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

SEAT BENCH 3
2 950,- 3 790,- -22%

žehlící prkno s pevným dřevěným rámem, s 
možností sklopení žehlicího prkna, materiál: 
dřevo+proutí, barevné provedení: tmavě hnědá, 
(ŠxHxV): 118x30x86 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

BOND 2
3 690,- 4 690,- -21% -21% -24%

-11% -13%

LAVICE / KOMODY

komoda s látkovými zásuvkami. Kovové konstrukce. Materiál: MDF+dřevo(úchytky)+kov+látka. Barevné provedení: černý 
kov+černá deska+tmavě šedá látka. TYP 1 a TYP 3 do vyprodání zásob.

45x30x51 cm

PALMERA TYP 1

990,- 1 170,-
-15%

45x30x95 cm

PALMERA TYP 2

1 490,- 

100x30x55 cm

PALMERA TYP 3

1 870,- 2 170,-
-13%

Cenový
trhákCenový

trhák

komoda s látkovými zásuvkami. Kovové konstrukce. Materiál: MDF+kov+látka. 
Barevné provedení: bílý kov + světle šedá látka + šedá deska. Model do 
vyprodání zásob.

45x30x51 cm, 2 zásuvky

ROSITA TYP 1

960,- 1 110,-
-13%

85x30x70 cm, 5 zásuvek

ROSITA TYP 3

1 670,- 1 890,-
-11%
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-17% -19% -19%

komody s látkovými zásuvkami, materiál: kov+plastové spojovací díly+látka, barevné provedení: černý kov+šedá, hnědá a černá látka. Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

CAMILO TYP 1
690,- 
58x30x57 cm

CAMILO TYP 2
1 050,- 
58x30x83,5 cm

různé možnosti poskládání

58x29x78,5 cm, 4 zásuvky

HAZEL TYP 2

1 880,- 
80x29x78,5 cm, 7 zásuvek

HAZEL TYP 3

2 590,- 
87,5x29x58 cm, 5 zásuvek

HAZEL TYP 4

2 150,- 

komoda se 4 látkovými zásuvkami. Kovové konstrukce. Materiál: 
MDF+kov+látka. Barevné provedení: MDF v barvě dřeva + bílý kov 
+ béžová látka. 

20x48x75,5 cmOFELIA TYP 2

1 340,- lavice se třemi látkovými zásuvkami, 
materiál: MDF + masiv + látka, barevné 
provedení: bílá + šedá. Rozměry 
(ŠxHxV): 103x30x49 cm. 

EMONE TYP 3
2 090,- 2 590,-

komoda se 6 látkovými zásuvkami, 
materiál: MDF + masiv + látka, barevné 
provedení: bílá + šedá. Rozměry (ŠxHxV): 
70x30x80 cm. 

EMONE TYP 2
1 690,- 2 090,-

komoda se třemi látkovými zásuvkami, 
materiál: MDF + masiv + látka, barevné 
provedení: bílá + šedá. Rozměry 
(ŠxHxV): 37x30x80 cm. 

EMONE TYP 1
950,- 1 150,-

BLANCO VĚŠÁK
2 990,- 3 690,-

100x20x40 cm

BLANCO LAVICE
4 990,- 6 640,-

100x35x50 cm

1 290,- 1 690,-

55x17x25 cm

RAFAELLO ZÁVĚSNÁ POLICE
1 390,- 1 770,-

36x37x30 cm

RAFAELLO NOČNÍ STOLEK
BLANCO

systém komod v pevných rámech s proutěnými košíky, materiál: dřevo + proutí, 
barevné provedení: bílá. Model jen do vyprodání zásob.

BLANCO KOMODA
5 390,- 6 960,-

45x40x104 cm

RAFAELLO

systém komod v pevných rámech s proutěnými košíky, materiál: dřevo + proutí, barevné provedení: bílá. Model jen do 
vyprodání zásob.

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

RAFAELLO 9
6 390,- 7 360,-
94x37x76 cm

RAFAELLO KOŠ
2 790,- 3 590,-

46x46x60 cm

-22%

RAFAELLO 3
3 150,- 3 590,-
36x37x76 cm

VĚŠÁKOVÁ POLICE
2 990,- 3 480,-
100x20x30 cm

LAVICE
4 990,- 5 880,-
95x35x49 cm RAFAELLO 6

4 990,- 5 990,-
64x37x76 cm

-21%

-22% -24%

-22%

-23%

-16%

-12%

-14%

-15%

-13%

31x29x99 cm, 4 zásuvky

HAZEL TYP 1

1 580,- 

různé možnosti poskládání

komoda s látkovými zásuvkami. 
Kovové konstrukce. Materiál: 
MDF+kov+dřevo(úchytky)+látka, barevné 
provedení: MDF v barvě dřeva + černý kov + 
látka ve 3 odstínech hnědé. 

HAZEL
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moderní police, materiál: dřevo + kov. 
Barevné provedení: přírodní + černá. 
Rozměry (ŠxHxV): 50x10x50 cm. 

DESIO TYP 1
590,- 670,-

moderní police, materiál: dřevo + kov. 
Barevné provedení: přírodní + černá. 
Rozměry (ŠxHxV): 50x10x42,5 cm. 
Doplnění zásob 21.08.2023

DESIO TYP 2
450,- 680,-

sada 3 moderních polic, materiál: 
dřevo + kov. Barevné provedení: 
přírodní + černá. Rozměry (ŠxHxV): 
26x12,5x40 cm, 23x12x35 cm, 
20x11,5x30 cm. 

AZURI
650,- 690,-

sada polic 3 ks, materiál: MDF, provedení: bílá nebo černá, rozměry: 
(ŠxHxV): 3 – 44x10x24 cm, 2 – 36x10x16 cm, 1 – 40x10x20 cm. 

AMOS
990,- 

bílá

sada polic 2 ks, materiál: MDF, provedení: bílá/oranžová, rozměry: 
(ŠxHxV): 1 – 26x10x26 cm, 2 – 20x10x20 cm. 

FIDO
480,- 

police, které se stávají součástí stěny díky skrytému nástěnnému kování, materiál: MDF, tloušťka police až 5 cm, provedení: 
bílá/lesk, černá/lesklá nebo dub trufel. 

GANA
dub trufel

černá

bílá

sada polic 3 ks, materiál: MDF, provedení: bílá nebo černá, rozměry: 
(ŠxHxV): 2 – 42,5x10x21,5 cm, 1 – 17,5x10x17,5 cm. 

TRIX
790,- 

černá

1 2

3

12

1

sada polic 3 ks, materiál: MDF, provedení: bílá nebo 
černá, rozměry: (ŠxHxV): 3 – 25,4x8,7x25,4 cm, 2 – 
20,3x8,4x20,3 cm, 1 – 15,3x8,4x15,3 cm. 

KVADRO NEW
390,- 

bílá

sada polic 4 ks, materiál: MDF, provedení: bílá, 
(ŠxHxV): 1 – 39,5x9x39,5 cm, 2 – 34,5x9x34,5 cm, 
3 – 29,5x9x29,5 cm, 4 – 24,5x9x24,5 cm. 

EMA POLICE
1 260,- 

černá

1 1

1

2 2

2

3

4

3 3

černý lesk

černý lesk

bílý lesk

bílý lesk

1
2

3
4

1 – 30x25x5 cm             390,-    

550,-    

770,-    

460,-    

590,-    

770,-    

960,-    

490,-    

590,-    

2 – 60x25x5 cm             

3 – 80x25x5 cm            

4 – 120x25x5 cm            

dub trufel

sada polic 4 ks, materiál: MDF, 
provedení: bílá, rozměry: (ŠxHxV): 4 
– 41x20x41 cm, 3 – 36x20x36 cm, 
2 – 31x20x31 cm, 1 – 26x20x26 cm. 
Model do vyprodání zásob.

DIDO
2 090,- 

nástěnná police se skrytým nástěnným kováním, sada 3 ks, tloušťka až 22 
mm, dodávána s kováním, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
artisan, bílá, černá, dub kraft tmavý, dub sonoma, dub wotan nebo šedá grafit 
(ŠxHxV): 80x20x2,2 cm. 

FEDOR
1 790,- 

1
1

2 2

1

2

3

4

sada polic 2 ks, materiál: MDF, provedení: bílá nebo černá, (ŠxHxV): 
77x10x27,5 cm. 

FRI NEW
790,- 

bílá černá

moderní police, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 
46x10x41 cm. Doplnění zásob 30.05.2023.

ARTID TYP 1
990,- 1 090,-

moderní police, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní. Rozměry: (ŠxHxV): 
52x10x59,5 cm. 

ARTID TYP 2
990,- 1 130,-

praktická police s háčky, vhodná pro použití 
do koupelně nebo předsíně, materiál: bambus 
lakovaný + ocel, barevné provedení: bílá. 
Rozměry (ŠxHxV): 48,5x8x12 cm. 

JODA TYP 2
490,- 640,-

skladem police až v 7 barvách.

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

POLICE

-11% -33% -5%

-9% -12%

praktická police s háčky, vhodná pro použití 
do koupelně nebo předsíně, materiál: bambus 
lakovaný + ocel, barevné provedení: přírodní. 
Rozměry: (ŠxHxV): 74x12x18 cm. 

JODA TYP 1
850,- 990,- -14% -23%
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odkládací stolek, materiál: kov, barevné 
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
40x22x68 cm. Model jen do vyprodání zásob.

LONIO
2 190,- 2 850,-

příruční stolek nebo noční stolek, materiál: MDF lakovaná + kov, barevné 
provedení: bílá vintage + černé nohy nebo bílá + černé nohy, (ŠxHxV): 
45x35x58 cm. 

HONEJ

1 190,- 1 390,-

bílá

příruční stolek nebo noční stolek, materiál: MDF (PVC fólie) + kov, 
barevné provedení: bílá + černá nebo dub + černá, rozměry (ŠxHxV): 
50x30x60 cm. Doplnění zásob 21.08.2023 (dub).

VIRED

bílá vintage

1 090,- 1 250,-

příruční stolek nebo noční stolek, materiál: MDF laminovaná + chrom, barevné 
provedení: bílá nebo dub, (ŠxHxV): 45x35x58 cm. Model v provedení dub jen 
do vyprodání zásob.

LAMEJ

stolek, materiál: DTD fóliovaná + masivní 
nohy, barevné provedení: dub + černé nohy, 
(ŠxHxV): 40x30x60 cm. 

ALYSANDRA TYP 1
1 290,- 

příruční stolek, materiál: MDF+kov, 
provedení: dub+černý kov, rozměry 
(průměr x V): 40x50 cm. 

IMSAR
990,- 

příruční stolek, materiál: MDF+kov, 
provedení: dub+černý kov, rozměry 
(PxV): 43x68. Model jen do vyprodání 
zásob.

EMRIO
1 450,- designový příruční stolek s úložným 

prostorem, materiál: MDF + kov, barevné 
provedení: šedá + přírodní + černé nohy 
nebo neomint + přírodní + černé nohy, 
rozměry (ŠxHxV): 38x38x38,5 cm. 
Doplnění zásob 21.08.2023

MOSAI
990,- 

šedá

neomint

bílá
1 590,- 

bílá

1 590,- 1 690,-

dub

1 190,- 1 570,-

dub
1 350,- 1 870,- -27%

designový příruční stolek, materiál: MDF 
+ kov. Barevné provedení: dub + černá. 
Rozměry (ŠxHxV): 50x50x45 cm. 

DELIK
1 190,- 

příruční stolek, materiál: MDF 
lakovaná + dřevěné nohy (PVC 
fólie), barevné provedení: bílá 
+ dub, (ŠxHxV): 40x40x42 cm. 

PAMINO
550,- 680,-

stylový příruční stolek na kolečkách se zářezem pro tablet, 
materiál: DTD fóliovaná + černá kolečka, barevné provedení: bílá 
nebo světlý beton. Rozměry (ŠxHxV): 40x24x50 cm. 

NIDEN
790,- 

elegantní příruční stolek, materiál: MDF + kov, barevné 
provedení TYP 1 dub dřevo + černé kovové nohy, TYP 2 dub 
dřevo + bílé kovové nohy, (ŠxHxV): 40x40x40 cm. Doplnění 
zásob 14.08.2023

JAKIM NEW TYP 1
550,- 

elegantní příruční stolek, barevné provedení: efekt dub + 
černé kovové nohy nebo bílá, materiál: DTD + kov, (ŠxHxV): 
40x40x61 cm. 

KALA
690,- 780,-

JAKIM NEW TYP 2
550,- 650,-

příruční stolek s možností zavěšení, 
provedení: bílá, MDF laminovaná (ŠxHxV): 
32x32x60 cm. 

VALMAR
650,- 799,-

stylový příruční stolek na kolečkách, materiál: DTD fóliovaná + černá kolečka. Barevné 
provedení: borovice, černá nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 40x24x50 cm. 

ABBAS NEW
690,- 

bílá černá

dub+černá dub+bílá bílá efekt dub

bílá borovicesvětlý beton

750,- 850,-

příruční stolek/noční stolek, materiál: 
MDF + borovicové masivní dřevo, 
barevné provedení: bílá + přírodní. 
Rozměry (ŠxHxV): 45x45x50 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

HAGAN
990,- 

příruční stolek s držákem na časopisy, 
provedení: kov (chrom) + bílá lakovaná 
MDF, (ŠxHxV): 33x33x45 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

ANABEL
1 250,- 1 570,- -20%

-23%

-14% -12%

-5%-24%

-19% -15% -11%

-11% -18%
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příruční stolek, materiál: MDF laminovaná + masivní dřevo. Barevné provedení: 
bílá + přírodní nohy nebo černá + přírodní nohy, (ŠxHxV): 60x60x48 cm (bílá), 
40x40x40 cm (černá). Doplnění zásob 21.08.2023

SANSE TYP 1
990,- 

SANSE TYP 2
690,- 

elegantní příruční stolek, materiál: 
MDF + kov, provedení: černý dub + 
černé kovové nohy. Rozměry (ŠxHxV): 
48x48x48 cm. Doplnění zásob 
05.06.2023

RONIN
550,- 

příruční stolek na kolečkách, 
provedení: MDF černá + kov (stříbrná), 
(ŠxHxV): 33x38x60 cm. 

MANNY
730,- 

příruční stolek, materiál: ocel+dřevo, 
barevné provedení: černá+beton, 
(ŠxHxV): 60x30x50 cm. 

TENDER
790,- 990,-

stylový příruční stolek na kolečkách, 
materiál: DTD, barevné provedení: bílá. 
Rozměry (ŠxHxV): 60x24x70 cm. 

ZOELA NEW
990,- 1 170,-

elegantní příruční stolek, barevné 
provedení: bílá s dřevěnými nohami 
natural, materiál: MDF+dřevo, 
(ŠxHxV): 48x48x40 cm. 

TAVAS
790,- 

příruční stolek s možností zavěšení, 
provedení: bílá, MDF laminovaná, 
(ŠxHxV): 59x36x38 cm. 

VOLKER
790,- 899,-

bílá

moderní příruční stolek, který i v ložnici najde své uplatnění jako noční stolek. 
Materiál: MDF + kov. Barevné provedení: bílá nebo dub + černá. Rozměry 
(ŠxHxV): 50x30x50 cm. 

APIA
1 090,- 1 150,-

dub + černá

servírovací vozík na kolečkách, 
barevné provedení: přírodní+bílá a 
přírodní+černá, materiál: dřevo+plast, 
rozměry (ŠxHxV): 50x35x55 cm. 
Model jen do vyprodání zásob. 

PONTO
990,- 

příruční stolek s možností zavěšení, 
provedení: bílá, MDF laminovaná, 
(ŠxHxV): 45x45x62 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

ZENOR
599,- 760,-

-21%

elegantní příruční stolek, materiál: 
MDF+kov, barva: dřevo dub+černá, 
(průměr x V): 60x65 cm. Model jen do 
vyprodání zásob. 

KALEB
790,- 1 070,-

-26%

designový příruční stolek, materiál: 
MDF+kov, barevné provedení: bílá, 
(ŠxHxV): 29/45x45x45 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

LAVON
590,- 760,-

-22%

-20%

-5%

-12% -15%

praktická odkládací podložka pro 
područku sedací soupravy, materiál: 
bambus lakovaná + plsť, barevné 
provedení: přírodní, (ŠxHxV): 
48x39x1 cm. 

ALTE
390,- 630,-

praktický organizér pro područku sedací 
soupravy. Materiál: bambus. Barevné 
provedení: přírodní bambus. Rozměry 
(ŠxHxV): 46x32x6 cm. Vhodná pro 
opěrky o šířce do 18 cm. 

VISE
690,- 790,-

praktická odkládací podložka pro 
područku sedací soupravy. Materiál: 
bambus lakovaný + plsť. Barevné 
provedení: přírodní + černá. Rozměry 
(ŠxHxV): 48x32x1 cm. Doplnění zásob 
10.07.2023.

OSEN
450,- 590,-

praktický organizér pro područku sedací soupravy. Materiál: 100% 
polyester. Barevné provedení: béžová nebo černá. Rozměry (ŠxHxV): 
53,6x31x4 cm. Vhodná pro opěrky o šířce do 18 cm. 

IPRES
150,- 230,-

černá béžová

elegantní příruční stolek s 
odkládacím tácem na kolečkách, 
materiál: MDF+kov+tmavá 
kolečka, barva bílá, (průměr x V): 
43,6x52,5 cm. 

DERIN
790,- 880,-

příruční stolek, provedení: MDF 
fóliovaná (PVC) šedá + kovové nohy 
se zlatým nátěrem, rozměry (ŠxHxV): 
46x46x50 cm. 

RONDEL
690,- 899,-

servírovací vozík na kolečkách, 
materiál: MDF + kov, barevné 
provedení: ořech+černá, rozměry 
(ŠxHxV): 56x49x92 cm. Model jen do 
vyprodání zásob

MEDARO
1 550,- 

příruční stolek, materiál: MDF – bílý 
mramor+kov – černá, (ŠxHxV): 
40x40x55,5 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

GARSY
490,- 

příruční stolek, materiál: MDF+kov, 
provedení: dub+černý kov, rozměry 
(ŠxHxV): 55x40x45 cm. 

FLYN
1 390,- 

PŘÍRUČNÍ STOLKY

servírovací stolek na kolečkách, 
horní část otočná, třešeň, materiál: 
dřevo, MDF, plast, průměr: 50 cm, 
výška 94 cm. 

GLOBUS 2-324
6 290,- 

-10% -23%

-12% -38% -23%
-34%
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set 2 příručních stolků, materiál: 
MDF+kov+sklo, barevné 
provedení: dub+černý kov/sklo, 
rozměry (ŠxHxV): 60x30x50 
cm/50x27x44 cm. 

DAGOR
1 999,- 2 590,-

servírovací stolek na kolečkách, 
materiál: kov + MDF, provedení: černá 
+ stříbrná, (ŠxHxV): 47x47x74 cm. 
Doplnění zásob 07.08.2023

ALADAR
2 090,- 

příruční stolek na kolečkách, materiál: 
MDF + kov, provedení: matná bílá, 
(ŠxHxV): 60x40x61 cm. 

LABON
990,- 1 240,-

dvoupatrový příruční stolek s 
odkládacím tácem, materiál: 
MDF+bambus lakovaný, barevné 
provedení: bílá + přírodní bambus. 
Rozměry (ŠxHxV): 41x41x51 cm. 
Doplnění zásob 10.07.2023

KABRA
750,- 990,-

set 2 příručních stolků, materiál: 
MDF+kov, barevné provedení: 
dub+černý kov, rozměry (ŠxHxV): 
45x45x50/40x40x45 cm. 

RIMBO
3 250,- 

servírovací stolek, černé sklo + kov 
– chrom, (ŠxHxV): 52x45x74 cm. 
Nosnost: 1 sklo/3,5 kg. 

VESNA
2 190,- 2 690,-

víceúčelový příruční vozík, materiál: 
kov+plastová kolečka, barevné 
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
51x33x73 cm. 

KORETE
790,- 

-28%

dvoupatrový příruční stolek, barevné 
provedení: přírodní + bílá, materiál: 
MDF + bambus, rozměry (ŠxHxV): 
40x40x55 cm. Nosnost 10 kg/police. 
Model do vyprodání zásob. 

BAMP
790,- 1 100,-

příruční stolek, materiál: MDF + 
masivní borovicové dřevo (nohy), 
barevné provedení: bílá + přírodní, 
(ŠxHxV): 45x45x62,5 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

KASE
1 250,- 1 450,-

-13%

servírovací vozík na kolečkách, 
materiál: MDF laminovaná + kov, 
barevné provedení: přírodní+černá, 
rozměry: (ŠxHxV): 43x40x78 cm. 
Model jen do vyprodání zásob

GUJA
1 550,- 

moderní příruční stolek s 
odnímatelnou deskou a úložným 
prostorem, materiál: MDF + kov, 
barevné provedení: přírodní – vzor + 
černá, 45x45x48 cm. 

NANDO
1 050,- 

sada 2 moderních příručních stolků s odnímatelnou deskou a úložným 
prostorem, materiál: MDF + kov. Barevné provedení: přírodní + měď nebo 
přírodní + bílá, rozměry (ŠxHxV): 50x50x40 cm, 40x40x35 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

DALUX

1 650,- 1 990,-

přírodní+bílá

1 990,- 2 390,-

přírodní+měď

moderní příruční stolek s odnímatelnou deskou a úložným prostorem, materiál: 
MDF + kov, barevné provedení: přírodní + černá nebo přírodní + bílá (typ 3), 
rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 cm (TYP 1), 40x40x34 cm (TYP 2), 40x40x48 cm 
(TYP 3). 

NANCER

(TYP 3)
650,- 

(TYP 1)

590,- 
(TYP 2)
550,- 

SALERO NEW
790,- 970,-

moderní příruční stolek s 
odnímatelnou deskou a úložným 
prostorem, materiál: MDF + kov, 
barevné provedení: grafit + černá. 

BATIS

BATIS TYP 1 44x44x42 cm 899,-
BATIS TYP 2 39x39x37 cm 650,-
BATIS TYP 3 34x34x32 cm 550,-

moderní příruční stolek s 
odnímatelnou deskou a úložným 
prostorem, materiál: kov, barevné 
provedení: černá, 35x35x34 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

MOKAD NEW
950,- 

moderní příruční stolek s 
odnímatelnou deskou a úložným 
prostorem, materiál: MDF + kov, 
barevné provedení: mramor + bílá, 
40x40x40 cm. 

ENPLO
690,- 

moderní příruční stolek s 
odnímatelnou deskou a úložným 
prostorem, materiál: MDF + kov, 
barevné provedení: přírodní + černá, 
(ŠxHxV): 35x35x35 cm. 

AZURO
490,- 550,-

pudrově růžová

příruční stolek s pevnou kovovou 
konstrukcí a odnímatelným horním 
tácem, v nabídce barevná provedení: 
pudrově růžová, černá, modrá, bílá, 
materiál: kov, rozměry (ŠxHxV): 
47x47x50,2 cm. 

RENDER

590,- 
modrábíláčerná 

590,- 590,- 590,- 

moderní odkládací stolek s odníma-
telnou deskou a úložným prostorem, 
materiál: kov, barevné provedení: bílá + 
černá, (ŠxHxV): 35x35x37 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

-18%

-17% -16%

-10%

-20% -24%

-18%

-22%
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servírovací vozík na kolečkách se 3 policemi, materiál: bambus 
lakovaný + ocel, barevné provedení: přírodní + černá, rozměry 
(ŠxHxV): 50x28x70 cm. Doplnění zásob 26.07.2023.

ARVADA
1 190,- 

příruční stolek s pevnou kovovou konstrukcí a odnímatelným 
tácem, barevné provedení: bílá barva + hnědý odkládací 
košík, materiál: kov + látka, rozměry (ŠxHxV): 45x45x60,5 
cm. Model do vyprodání zásob. 

FANDOR
590,- 

servírovací stolek s odnímatelným tácem, 
materiál: MDF + kov, barevné provedení: 
černá + měď, rozměry (ŠxHxV): 
48x34x62 cm. 

MASINO
690,- 750,-

příruční stolek na kolečkách (2 kolečka 
s brzdami), provedení: DTD laminovaná 
dub + černé kovové nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 60x40x62 cm. Doplnění zásob 
30.05.2023.

ALLYRA
690,- 799,-

třípolicový nízký regál na kolečkách se 
2 brzdami, barevné provedení: černá, 
materiál: kovový rám+plastové koše, 
rozměry (ŠxHxV): 45x38x78 cm.

VERNON

servírovací stolek, buk (MDF) + kov stříbrná, 
(ŠxHxV): 60x38x84 cm, 2 kolečka s brzdami. 

LIMA
1 370,- 

pojízdný regál – 3 kovové košíky, 1 police, 
provedení: MDF buk + kov (stříbrná), 
(ŠxHxV): 39x36x70 cm, 2 kolečka s 
brzdami. Model jen do vyprodání zásob.

CAMPO
980,- 1 140,-

černá

1 250,- 1 290,-
kuchyňský pult – 2 zásuvky, 2 kovové košíky, 1 police kovová 
+ 1 police MDF, provedení: buk (MDF) + kov, (ŠxHxV): 
63x36x81 cm, 2 kolečka s brzdami. 

HELGA
1 790,- -14%

kovový servírovací vozík na kolečkách se 
2 brzdami, provedení: černá, materiál: kov, 
rozměry (ŠxHxV): 48x27x84 cm. 

MYRIS
750,- 

kovový servírovací vozík se třemi pevnými 
policemi, 2 kolečka s brzdami, provedení: bílá, 
materiál: kov, rozměry (ŠxHxV): 48x27x77 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

JARON
590,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 brzdami, materiál: MDF + 
kov, barevné provedení: přírodní+černá, rozměry (ŠxHxV): 
61x43x89 cm. Model jen do vyprodání zásob

PERTON
1 990,- 

servírovací vozík se sklápěcí pracovní deskou na kolečkách se 
2 zásuvkami, 2 košíky a policí pro uložení láhví, materiál: MDF s 
PVC fólií (horní deska) + masivní dřevo, barevné provedení: bílá + 
přírodní, (ŠxHxV): 70/110x40x86 cm. 

PASSAT
3 490,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 brzdami, dvěma zásuvkami, 
dvěma dvoudveřovými skříňkami, vnitřek rozdělený policemi, 
po stranách madla, barevné provedení: bílá MDF + masivní 
(přírodní) pracovní deska, (ŠxHxV): 120/138x47x91 cm. 

GALANT
8 990,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
brzdami, zásuvkou a třemi kovovými 
výsuvnými košíky, materiál: MDF + 
pracovní deska keramika + kovové 
police, barevné provedení: bílá, (ŠxHxV): 
37x37x76 cm. Skladem od 30.05.2023

KORUS
990,- 

příruční stolek, provedení: DTD laminovaná 
dub + bílé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 
60x40x62 cm. Doplnění zásob 30.05.2023.

MARONE
590,- 830,- -28% -13% -8%

PŘÍRUČNÍ STOLKY / SERVÍROVACÍ VOZÍKY

-17%
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čtyřpolicový nízký regál na kolečkách 
se 2 brzdami, barevné provedení: 
bílá+stříbrná, materiál: kovový 
rám+plastové košíky, rozměry 
(ŠxHxV): 40x22x89 cm. 

DALEM
1 390,- 1 450,-

servírovací vozík na kolečkách se 
2 brzdami, třemi policemi, materiál: 
bambus + ocel, barevné provedení: 
přírodní, (ŠxHxV): 47x38x76 cm. 

NASHY
1 390,- 

třípatrový servírovací vozík na 
kolečkách, barevné provedení: 
přírodní bambus, rozměry (ŠxHxV): 
60x33x73 cm, materiál: bambus 
lakovaný. 

MARSEL
1 290,- 1 490,-

servírovací vozík na kolečkách se 
2 brzdami, zásuvkou, kovovým 
výsuvným košíkem a 2 policemi, 
materiál: MDF + masivní dřevo, barevné 
provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV): 
50x40x83 cm. 

RAPID
1 950,- 

servírovací vozík na kolečkách, 
materiál: MDF + bambus lakovaný, 
barevné provedení: šedá + přírodní, 
rozměry (ŠxHxV): 58x36x80 cm. 

SERYL
1 190,- 1 530,-

servírovací vozík na kolečkách se 2 brzdami, zásuvkou, dvěma 
policemi a bočním madlem, materiál: MDF + masivní bambusové 
dřevo, barevné provedení: šedá + přírodní horní deska, černá + 
přírodní horní deska, (ŠxHxV): 58,5x40x85,5 cm. 

ARETE
1 890,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
brzdami, zásuvkou, policí na láhve, 
výsuvným košíkem z kovu a spodní 
dvoudveřovou skříňkou, materiál: 
bambus + kov, barevné provedení: 
přírodní, (ŠxHxV): 56x36x85 cm. 

NAVID
2 990,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
zásuvkami, 3 kovovými výsuvnými košíky, 
2 policemi na láhve a 1 policí, materiál: 
keramika – horní deska + masivní dřevo, 
barevné provedení: přírodní, (ŠxHxV): 
67x37x75 cm. 

CAYMAN
1 960,- 

servírovací vozík na kolečkách se 
2 brzdami, střední policí s držákem 
na nápoje a spodní hlubokou policí, 
materiál: DTD laminovaná + kov, 
barevné provedení: dub smoke + kov, 
(ŠxHxV): 80x45,7x88 cm. 

SANDRO
2 950,- 

servírovací vozík na kolečkách, s brzdami, 
zásuvkami, policemi na láhve, spodní 
police, výsuvné košíky, materiál: MDF, 
barevné provedení: světle šedá, (ŠxHxV): 
67x37x76 cm. 

BARABE
2 250,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
brzdami, dvěma zásuvkami, dvěma 
policemi, materiál: MDF, barevné 
provedení: světle šedá, (ŠxHxV): 
112x52x91,58 cm. 

MEDINA
4 150,- 

servírovací vozík na kolečkách se 
dvěma brzdami, třemi policemi, 
jednou boční rukojetí, odnímatelným 
tácem a držáky na sklenice, materiál: 
DTD + kov, barevné provedení: černý 
kov + dub světlý, rozměry (ŠxHxV): 
78x43x82 cm. 

VINITA
2 890,- 

servírovací vozík na kolečkách se 
dvěma brzdami, dvěma zásuvkami, 
dvěma policemi, materiál: MDF, 
barevné provedení: černá (ŠxHxV): 
112x52x91,5 cm. 

NODAL
4 250,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
brzdami, 3 kovovými výsuvnými košíky, 
3 zásuvkami a 2 policemi na láhve, 
provedení: bílá MDF + PVC fólie se 
vzorem mramor (horní deska) + masivní 
dřevo, (ŠxHxV): 75x37x80 cm. 

SEMIR
2 250,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
brzdami, zásuvkou a dvířky se skleněnou 
výplní, spodní část rozdělená policí, 
barevné provedení: šedá + přírodní, 
materiál: MDF+masivní dřevo, (ŠxHxV): 
48x63x86,5 cm. Model jen do vyprodání 
zásob

MARLOS
3 750,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
kovovými košíky, 2 zásuvkami, policí 
a policí na láhve, materiál: keramika 
+ masivní dřevo, barevné provedení: 
přírodní, (ŠxHxV): 77x37x75 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

LUMBER
1 990,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 
brzdami, držákem na láhve, střední 
policí s držákem na nápoje a spodní 
hlubokou policí, materiál: DTD 
laminovaná + kov, barevné provedení: 
dub smoke + kov, (ŠxHxV): 80x40x90 
cm. 

SILVIUS
2 950,- 

servírovací vozík na kolečkách se 2 brzdami, 2 zásuvkami, 
střední policí na láhve a 2 bočními policemi, materiál: DTD + 
MDF + masivní borovicové dřevo, barevné provedení: tmavě 
šedá, (ŠxHxV): 100x40x85 cm. Model jen do vyprodání zásob.

DILIA
3 590,- 

šedáčerná

-13% -22%-4%
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sada 2 konferenčních stolků: bílá + 
přírodní, materiál: MDF + bambus 
lakovaný, (ŠxHxV): 46x30x40 cm, 
60x40x45 cm. 

BISMAK
1 550,- 1 870,-

TV stolek, materiál: DTD laminovaná (16 mm), rozměry (ŠxHxV): 159x40x38,8 cm, barevné provedení: 
černá/bílá, dub sonoma/bílá nebo bílá. 

ZUNO NEW
2 480,- 

TV stolek se vyklápěcími dvířky a policí, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
sonoma, bílá nebo černá/bílá, rozměry (ŠxHxV): 120x45x40 cm. 

AGNES
2 990,- 

černá/bílá

bílá

dub sonoma
dub sonoma/bílá

bílá

černá/bílá

         

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

víceúčelový regál, barevné provedení: 
černá, rozměry (ŠxHxV): 56x35x120 
cm, nosnost police 10 kg. 

SUER TYP 1
750,- 1 090,-

víceúčelový regál, barevné provedení: 
černá, rozměry (ŠxHxV): 56x35x160 
cm, nosnost police 10 kg. 

SUER TYP 2
850,- 1 340,-

čtyřpolicový regál s nastavitelnou 
výškou polic, materiál: kov, barevné 
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
56x35x120 cm, nosnost police 10 kg. 

NOVEL
1 090,- 1 260,-

sada 2 konferenčních stolků, materiál: 
MDF+dřevo, provedení: bílá+buk, 
rozměry: (průměr x V): 50x45 cm, 
40x40 cm. 

MALTO NEW
2 290,- 2 640,-

sada 2 konferenčních stolků, materiál: 
MDF – plát + borovicové masivní dřevo 
– nohy, barevné provedení: šedá/bílá 
+ přírodní (nohy), (ŠxHxV): 48x35x88 
cm, 60x40x98 cm. 

DOBLO
2 390,- 

šedá/bílá + přírodní (nohy)

praktický set 2 konferenčních stolků, materiál: MDF + bambus lakovaný, 
barevné provedení: černá + přírodní bambus. Rozměry (ŠxHxV): 60x40x45 cm, 
46x30x40 cm. 

GOREJ
1 490,- 1 690,-

159 cm

designový konferenční stolek, 
materiál: MDF+kov, provedení: bílý 
mramor+černý kov, rozměry (průměr 
x V): 60x50 cm. 

SALINO
1 450,- 1 770,-

-18%

designový konferenční stolek, 
materiál: MDF+kov, provedení: černý 
mramor+černý kov, rozměry (průměr x 
V): 60x45 cm. 

GAGIN
1 190,- 1 440,-

-17%

PŘÍRUČNÍ STOLKY / REGÁLY

konferenční stolek, DTD laminovaná, 
švestka, dub sonoma nebo 
dub sonoma truflový, (ŠxHxV): 
58,5x58,5x47,2 cm. 

INTERSYS 21
1 380,- 

konferenční stolek, provedení: DTD 
laminovaná, dub sonoma, švestka 
nebo dub sonoma truflový (ŠxHxV): 
110x65x48 cm. 

INTERSYS 22
2 090,- 

dub sonoma

dub sonoma 
truflový

švestka

TV stolek, provedení: dřevo MDF 
fóliovaná černá+kov (stříbrná), 
rozměry (ŠxHxV): 100x40x42 cm. 

QUIDO
1 750,- 2 170,-

materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub sonoma/bílá, rozměry 
jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV): 
110x41x55 cm. 

MARKER 029 TYP 2
3 390,- 

RTV STOLEK 
110x41x55 cm

sada 2 konferenčních stolků, materiál: 
MDF + dřevo, provedení: bílá + buk, 
rozměry: (ŠxHxV): 116x66x45 cm, 
75x43x39 cm. Lze kombinovat s 
jídelním stolem DIDIER ze strany 168. 

FOLKO NEW
2 590,- 3 160,- -18%-19%

-17% -13%
-11%

-31% -36%



69KONFERENČNÍ STOLKY

-28%

konferenční stolek, materiál: ocel + čiré a mléčné 
sklo, (ŠxHxV): 90x55x41 cm. 

WAVE NEW
1 490,- 1 760,-

dub wotan

dub sonoma

bílá

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, 
provedení: dub sonoma, bílá nebo dub wotan, 
(ŠxHxV): 90x55x40,7 cm, tloušťka až 22 mm. 

BERNARDO
1 460,- 

Cenový
trhák

konferenční stolek, materiál: MDF (PVC 
fólie) – světlý ořech + kov (stříbrná) (ŠxHxV): 
100x60x44 cm. 

ROKO
1 990,- 2 770,-

beton/bílá

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, dub canyon, bílá, buk, dub wotan nebo 
beton, rozměry (ŠxHxV): 110x60x45 cm. 

DORISA
2 190,- 

bílá dub sonoma dub canyon

dub wotan betonbuk

bílá

moderní konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
90x60x43 cm, barevné provedení: beton/bílá, dub sonoma/bílá nebo bílá. 

DAMOLI
2 090,- 

dub sonoma/bílá

konferenční stolek, materiál: DTD 
laminovaná, provedení: dub sonoma, 
(ŠxHxV): 120x59x55 cm. 

TEYO
1 360,- 

Cenový
trhák

Náš 
tip!

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

konferenční stolek, provedení: ocel + čiré vrchní 
sklo + 2 police MDF dub sonoma, (ŠxHxV): 
90x55x41 cm. 

PANTY NEW
1 590,- 1 780,-

dub sonoma

bílá/dub sonoma černá/bílá

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaný, barevné provedení: dub sonoma, 
bílá, bílá/dub sonoma, černá/bílá, rozměry (ŠxHxV): 95-170x60-95x40 cm. 

DRON
2 990,- 

bílá

Víceúčelový rozkládací konferenční stolek

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

konferenční stolek, MDF bílá extra vysoký 
lesk HG, tvrzené čiré sklo (8 mm), rozměry 
(ŠxHxV): 120x60x40 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

GOLMER
5 490,- 6 240,-

konferenční stolek v provedení dřevo ořech 
+ bílá, materiál: DTD, rozměry (ŠxHxV): 
100x50x40 cm. 

VIENNA NEW
1 490,- 1 690,-

HAGY NEW
4 390,- 5 070,-

konferenční stolek, MDF bílá extra vysoký lesk 
HG, tvrzené čiré sklo (8 mm), rozměry (ŠxHxV): 
110x60x42 cm. 

-12% -13% -11%

-10%
-15%
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moderní výškově nastavitelný konferenční stolek 
s ručním zvedacím mechanismem, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, 
rozměry: (ŠxHxV): 98x50x43-54 cm. 

PULA
2 390,- 

dub canyon dub sonoma buk bílá

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná (16 mm), barevné provedení: dub sonoma, buk, bílá, dub canyon nebo dub san remo, rozměry (ŠxHxV): 110x60x55 cm. Model v provedení buk a dub san remo 
jen do vyprodání zásob.

GAUDI
2 660,- 

dub san remo

konferenční stolek, materiál: MDF, provedení: bílá extra vysoký lesk 
HG + sklo čiré tvrzené 8 mm, (ŠxHxV): 100x60x42 cm. 

LIBOR NEW
2 199,- 2 990,-

konferenční stolek, DTD laminovaná, ABS hrany, 
provedení: bílá/černá, (ŠxHxV): 120x71x44 cm. 
Stůl lze kombinovat s jídelními stoly KRAZ ze strany 
174. 

BAKER
2 690,- 

konferenční stolek, provedení: MDF – bílá extra 
vysoký lesk HG + ocel + kouřové tvrzené sklo (6 
mm), (ŠxHxV): 90x55x42 cm. 

SVEN
1 850,- 2 150,-

konferenční stolek, MDF bílá extra vysoký lesk HG 
+ dub sonoma, tvrzené čiré sklo (8 mm), (ŠxHxV): 
110x60x40 cm. 

KONTEX 2 NEW
3 690,- 4 190,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

konferenční stolek, provedení: MDF – bílá 
extra vysoký lesk HG + chrom + čiré tvrzené 
sklo – 8 mm, (ŠxHxV): 110x65x40 cm. 

JULIEN
4 690,- 5 160,-

55 cm

konferenční stolek se zásuvkou, materiál: MDF 
+ čiré sklo (10 mm), provedení: bílá s extra 
vysokým leskem HG, (ŠxHxV): 110x60x40 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

DAISY 2 NEW
3 280,- 3 990,-

konferenční stolek, materiál: MDF fóliovaná + 
čiré sklo, barevné provedení: bílá + černá s extra 
vysokým leskem HG, (ŠxHxV): 100x60x42 cm. 

LARS NEW
3 850,- 4 390,-

moderní konferenční stolek, materiál: MDF, 
barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
87x54,5x37 cm. 

EDRIA
2 190,- 

konferenční stolek se dvěma taburety, materiál MDF + čiré tvrzené 
sklo (8 mm) + chrom, provedení: bílá + černá extra vysoký lesk HG, 
(ŠxHxV): 130x70x45 cm. Model jen do vyprodání zásob.

RUPERT
4 760,- 

konferenční stolek, materiál: MDF, provedení: dub sonoma + sklo 
čiré tvrzené 8 mm, (ŠxHxV): 100x60x42 cm. 

LIBOR NEW
2 190,- 2 640,-

konferenční stolek se zásuvkou, provedení: MDF – bílá extra vysoký 
lesk HG, (ŠxHxV): 90x60x44 cm. Po vysunutí zásuvky (Š) 123 cm. 

DIKARO
5 290,- 

KONFERENČNÍ STOLKY

konferenční stolek, provedení: dub sonoma, 
MDF laminovaná, (ŠxHxV): 80x48x39 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

DEREK
1 590,- 1 790,- -11%

-12%

-26% -17%

-17%
-11% -9%

-13%
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dub sonoma

sada 2 konferenčních stolků, provedení, MDF laminovaná bílá mat, dub sonoma nebo buk + černé kovové nohy, (ŠxHxV): 75x75x37 cm a 65x65x32 cm. V provedení buk jen do vyprodání zásob.

KASTLER NEW TYP 1

1 390,- 1 690,-

bílá
1 390,- 1 690,-

dub sonoma
1 390,- 1 690,-

ořech

1 990,- 2 590,-

bílá
1 990,- 2 590,-

dub sonoma

sada 2 konferenčních stolků, provedení: MDF laminovaná bílá mat nebo dub sonoma + černé kovové 
nohy, rozměry (ŠxHxV): 100x40x35 cm a 40x50x40 cm. 

KASTLER NEW TYP 2
1 550,- 1 890,-

bílá

sada 3 konferenčních stolků, provedení: MDF laminovaná bílá mat, dub sonoma nebo ořech + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 40x40x42 cm, 
35x35x39 cm a 30x30x36 cm. 

KASTLER NEW TYP 3

1 650,- 1 990,-

buk
-17%

designový konferenční stolek, materiál: 
MDF+kov, provedení: světlý dub+černý kov, 
(ŠxHxV): 110x60x45 cm. 

BORMO
3 390,- 

sada 2 konferenčních stolků, provedení: MDF 
bílá stříkaný mat + chrom, rozměry (ŠxHxV): 
75x75x37 cm a 65x65x32 cm. 

ENISOL TYP 1
4 490,- 5 090,-

sada 3 konferenčních stolků, provedení: MDF 
bílá s extra vysokým leskem HG + chrom, 
rozměry (ŠxHxV): 40x40x42 cm, 35x35x39 cm 
a 30x30x36 cm. 

ENISOL TYP 3
3 250,- 4 090,-

sada 2 konferenčních stolků, provedení: MDF 
(PVC fólie) černá + chromované nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 75x75x37 cm a 65x65x32 cm. 

AMIAS
2 650,- 

sada 2 konferenčních stolků, provedení: MDF 
bílá s extra vysokým leskem HG + chrom, rozměry 
(ŠxHxV): 100x40x35 cm a 40x50x40 cm. Model 
jen do vyprodání zásob. 

ENISOL TYP 2
2 550,- 3 250,-

-21%

konferenční stolek, materiál: MDF+kov, 
barevné provedení: dub světlý+černý kov, 
rozměry (ŠxHxV): 110x60x45 cm. 

LARON
2 490,- 

sada 2 konferenčních stolků, provedení: MDF 
laminovaná bílá mat + chrom, rozměry (ŠxHxV): 
100x40x35 cm a 40x50x40 cm. Model jen do 
vyprodání zásob. 

MAGNO TYP 2
1 650,- 2 090,- -21%

Cenový
trhák

konferenční stolek a příruční stolek, provedení: DTD laminovaná v provedení dub + černé kovové 
nohy, rozměry typ 1 (ŠxHxV): 120x48x32 cm, typ 3 (ŠxHxV): 55x48x56,5 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

LAVERNE TYP 1
790,- 1 040,-

-24%
LAVERNE TYP 3
650,- 870,-

-25%

TYP 1 A TYP 3

konferenční stolek, materiál: MDF+kov, 
barevné provedení: grafitová+černý kov, 
rozměry (ŠxHxV): 90x60x45 cm. 

BARMIO
2 590,- 2 980,- -13%

sada 3 konferenčních stolků, materiál: MDF+kov, 
provedení: ořech+černý kov, rozměry (ŠxHxV): 
60x60x50 cm, 50x50x45 cm, 40x40x40 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

DVEIN
4 190,- 4 690,-

-10%

-23% -23%

-17% -17% -17%

-17%

-20%-11%
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moderní konferenční stolek na kolečkách se 
zásuvkou a odkládacím prostorem, materiál: DTD 
laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 112x58x42 cm, 
dub sonoma/bílá. Model jen do vyprodání zásob. 

DECHEN
4 390,- 

moderní konferenční stolek na kolečkách, materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 110x60x40 cm, provedení: bílá/grafit. 

DALEN
3 290,- 

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

dub sonoma

moderní konferenční stolek se zásuvkou a odkládacím prostorem, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
74x74x40 cm v provedení bílá nebo dub sonoma. V provedení dub sonoma v nabídce jen do vyprodání zásob.

DALAN
4 190,- 

bílá

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

moderní konferenční stolek na kolečkách, 
materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
110x59x43 cm, korpus bílý až 22 mm/černý 16 
mm. Model jen do vyprodání zásob. 

DASTI
3 390,- 

bílá/černá

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

konferenční stolek, provedení: černé tvrzené sklo 
(5 mm) + černé kovové nohy, (ŠxHxV): 60x60x40 
cm. 

KURTIS
1 490,- 1 660,-

konferenční stolek se zásuvkou a úložným prostorem, provedení: šedočerná s kresbou dřeva nebo 
dub sonoma MDF + bílá extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 120-159x60x43 cm. 

MELIDA
7 290,- 9 160,-

konferenční stolek, materiál: MDF fóliovaná + kov, 
barevné provedení: efekt černé dubové dřevo + 
bílé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 80x80x43 cm. 
Doplnění zásob 26.07.2023.

MIKEL NEW
990,- 1 250,-

sada 2 konferenčních stolků, materiál: kov+tvrzené sklo, barevné provedení: gold chrom –
zlatý+černá nebo rose gold chrom – růžový+černá, (ŠxHxV): 50x50x50 cm, 42x42x45 cm. 

MORINO
3 890,- 4 650,-

černá+gold chrom – zlatý černá+rose gold chrom – růžový

konferenční stolek, materiál: 
kov+tvrzené sklo, barevné provedení: 
gold chrom – zlatý+černá, (ŠxHxV): 
85x85x46 cm. 

ROSALO

příruční stolek, materiál: kov+tvrzené sklo, barevné provedení: rose 
gold chrom – růžový+černá nebo gold chrom – zlatý+černá, (ŠxHxV): 
45x45x50 cm. 

VALERO
2 390,- 2 690,-

černá+gold chrom – zlatý černá+rose gold chrom – růžový

konferenční stolek, provedení: chrom + sklo čiré s 
bílým okrajem, (ŠxHxV): 85x85x45 cm. 

LEONEL
3 190,- 

4 950,- 5 850,-

černá+gold chrom – zlatý

beton+černý kov bílá+černý kovdub+černý kov

sada 2 okrouhlých konferenčních stolků, materiál: MDF+kov, provedení: dub+černý kov, bílá+černý kov nebo beton+černý kov, (průměr x V): 80x45 cm, 
50x40 cm. 

IKLIN
3 260,- 4 050,- 3 590,- 4 050,-

bílá+tmavě šedábílá+dub sonoma

-16%

-19% -11%

-10%

-15%

-20%

-20%

-11%

KONFERENČNÍ STOLKY

moderní konferenční stolek se zásuvkou, 
materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
110x58x43 cm v provedení: bílá/dub wotan. 
Model jen do vyprodání zásob

DAWSON
3 390,- 

bílá/dub wotan

bílá/grafit

dub sonoma/bílá
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bílá/černá

bílá/dub zlatý

bílá/šedá dub sonoma/bílá

bílá/sosna tmavá

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany. Barevné provedení: bílá/černá, bílá/šedá 
nebo dub sonoma/bílá, rozměry (ŠxHxV): 210x42x180 cm. 

4 990,-
GENTA

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, provedení: bílá/dub zlatý nebo bílá/sosna tmavá, rozměry: závěsná skříňka (ŠxHxV): 55x31x77 cm, RTV stolek, rozměry: (ŠxHxV): 175x39x34 cm, 
police, rozměry: (ŠxHxV): 120x20x20 cm. Možnost doobjednat LED osvětlení v ceně: 780,- 

4 130,-
ROSO

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub wotan/bílá, rozměry: 
(ŠxHxV): 240x39x180 cm. Model jen do vyprodání zásob. 

5 860,-
PLATINUM

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub wotan/bílá, rozměry: 
(ŠxHxV): 240x38x145 cm. 

7 260,-
FIJI
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obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: dub grandson/bílá, rozměry: 
(ŠxHxV): 260x30-40x171,5 cm, komoda, rozměry: (ŠxHxV): 155x30-44x93,5 cm, 
konferenční stolek, rozměry: (ŠxHxV): 120x60x53 cm, ke komodu doporučujeme 
zakoupit LED osvětlení (bílé podbarvení) v ceně: 640,-. 

ALICANTE

KOMODA
5 790,- 

KONFERENČNÍ 
STOLEK
2 490,- 

8 490,-
obývací stěna

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: antracit šedá/dub wotan, 
rozměry (ŠxHxV): 200x40x180 cm. K obývací stěně doporučujeme zakoupit LED osvětlení s 
modrým podbarvením v ceně: 590,-. 

7 190,-
DULA

KONFERENČNÍ STOLEK
3 190,- 

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 
220x40x180 cm, konferenční stolek, rozměry: (ŠxHxV): 
120x63x39 cm. 

MYSTIE
8 880,-

beton/bíláčerná/bílá

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub wotan/bílá, beton/bílá nebo 
černá/bílá, rozměry: (ŠxHxV): 188x30x165 cm. Kvalitní slovenský výrobek. 

5 690,-
WAW NEW Cenový

trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

dub wotan/bílá
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bílá/černý HG

TV stolek s LED osvětlením (bílé podbarvení), MDF/DTD laminovaná, barevné provedení: 
bílá/bílá extra vysoký lesk HG nebo bílá/černá extra vysoký lesk HG, rozměry: (ŠxHxV): 
150x40x37 cm. 

3 490,-
LUGO 2

bílá

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá + čiré sklo nebo dub sonoma + čiré sklo, rozměry (ŠxHxV): 230x38,5x190 cm. Dvoubodové LED osvětlení studená bílá. 

6 460,-7 890,-
FRONTAL 1 NEW

bílá/bílý HG

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

dub wotan/bílá

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub wotan/bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 240x40x190 cm. 

7 990,-
ALUBA

Obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 240x30x170 

4 390,-
ASOLE NEW

dub sonoma

dub sonoma + čiré sklo

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: DTD fóliovaná, barevné provedení: 
dub sonoma + čiré sklo, rozměry (ŠxHxV): 230x38x185 cm. 

8 490,-
FRONTAL 2

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

NEW

-18%
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obývací stěna a komoda, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, rozměry (ŠxHxV) obývací stěna: 230x40,2x200 cm, komoda: 154x86x40 cm. Pro obývací stěnu 
a komodu doporučujeme zakoupit 2bodové LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně: 850,-. 

5 790,-
BREAK

KOMODA
4 990,- 

dub sonoma

dub sonoma

bílá

bílá

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, (ŠxHxV): 
234,8x40,2x175 cm. Pro obývací stěnu doporučujeme zakoupit LED osvětlení s modrým 
podbarvením v ceně 590,-, komoda Salesa, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: 
bílá nebo dub sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 140,4x40,2x80 cm. Pro komodu doporučujeme 
zakoupit LED osvětlení s modrým podbarvením v ceně: 590,-. 

6 390,-
SALESA

KOMODA
4 390,- 

KOMODA
4 390,- 

obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: dub wotan/
lava hnědá super mat, dveře s dotykovým systémem 
PUSH UP, rozměry: (ŠxHxV): 240x50x196 cm, komoda 
(ŠxHxV) 170x39,6x85 cm v ceně: 5 790,-. 

BRISTOL

KOMODA
5 790,- 

10 890,-
obývací stěna

OBÝVACÍ STĚNY
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KOMODA
4 790,- 

praktická obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: san marino/
latte vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 300x42-52x200 cm, komoda (ŠxHxV): 
130x35x85 cm. Možnost dokoupení LED osvětlení v ceně 460,-. 

ASSOR
16 560,-
obývací stěna

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

moderní obývací stěna s LED osvětlením, materiál: MDF, barevné provedení: dub artisan + 
bílá s extra vysokým leskem HG, rozměry (ŠxHxV): 306x38x200 cm. 

16 790,-
REVEL

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

moderní obývací stěna s LED osvětlením, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub artisan+černá, rozměry (ŠxHxV): 310x40x196 cm. 

14 690,-
KANODE

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, dvířka s dotykovým systémem PUSH UP, barevné 
provedení: světle šedá/dub artisan, rozměry (ŠxHxV): 216x32x190 cm. 

10 990,-
OTEN

KANODE KOMODA
7 590,- 
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obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: DTD laminovaná, provedení: dub 
sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 312x48x202 cm. 

15 690,-
ATLANTIS NEW

bílá/bílá – extra vysoký lesk high gloss

bílá/černá – extra vysoký lesk high gloss

obývací stěna s LED osvětlením (modré podbarvení) DTD laminovaná, 
přední díly MDF extra vysoký lesk high gloss, provedené: bílá/černá – 
extra vysoký lesk high gloss nebo bílá/bílá – extra vysoký lesk high gloss. 
Rozměry (ŠxHxV): 250x180x42 cm. 

12 290,-
LEO

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: šedá/san remo, dveře s dotykovým systémem 
PUSH UP, rozměry (ŠxHxV): 270x50x185 cm. 

13 780,-
KORFU

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná s extra vysokým leskem HG, barevné provedení: bílá 
extra vysoký lesk HG/dub wotan, rozměry: (ŠxHxV): 250x40x207,5 cm. 

15 380,-
MIRALDA

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná + stříbrné plastové úchyty, barevné provedení: dub 
sonoma/bílá, rozměry (ŠxHxV): 203x40x190 cm. Dvoubodové LED osvětlení studená bílá. 

6 490,-
BARCELONA
NEW

OBÝVACÍ STĚNY
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luxusní systém komod, materiál: DTD laminovaná, zaoblené hrany dvířek, fronty – MDF frézovaná s extra vysokým leskem high gloss v bílé barvě. 
SPICE

SPICE 3
7 690,- 
165x40x80 cm SPICE 4

3 990,- 
50x40x80 cm

SPICE RTV STOLEK
5 090,- 
165x40x42 cm

praktická obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub tmavý + dub světlý, lišty 
jsou vyrobeny z MDF, úchytky jsou ve stříbrné barvě, rozměry (ŠxHxV) OS: 330x40/54x200 
cm, rozměry komody: 140x48x100 cm. Prostor pro TV (ŠxV): 116x72,5 cm. Možnost dokoupení 
LED osvětlení v ceně 460,- 

16 690,-
KORINA

KOMODA
5 570,- 

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, provedení: 
jasan/dub americký, (ŠxHxV): 370x51x199 cm. 

17 760,-
ARSobývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), 

DTD laminovaná, provedení: ořech warmia, rozměry 
(ŠxHxV): 304x48x194 cm. 

TOGO 2 NEW
15 990,- 
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VITRÍNA C
95x42x159,5 cm

7 680,-

VITRÍNA PRAVÁ A2
54,7x42x200,5 cm

6 170,-

VITRÍNA LEVÁ A1
54,7x42x200,5 cm

6 170,-

NOČNÍ STOLEK X1
54,6x42x54,5 cm

LED za příplatek v ceně 490,- LED za příplatek v ceně 490,- LED za příplatek v ceně 490,-

RTV STOLEK J
135,2x42x54,5 cm

4 490,-

RTV STOLEK B
135,2x42x54,5 cm

3 990,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S 
POLICÍ Q 95x58x200,5 cm

8 460,-

KOMODA G
95x42x91 cm

5 090,-

KOMODA E
135x42x91 cm

7 370,-

POLICE U
90x25x33,2 cm

940,-

POLICE D
135x25x33,2 cm

990,-

VITRÍNA H
90x42x200,5 cm

8 990,-

moderní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen nebo ložnic, materiál: DTD laminovaný/dvířka MDF, barevné provedené: dub 
craft zlatý/grafit šedá. Možnost dokoupení LED osvětlení do skleněných vitrín A1, A2, C a H v ceně 490,-/1 ks. Komponenty jsou objednávány jednotlivě. 
Postel je dodávána bez matrace a roštu. Možnost dokoupení matrace a roštu v pevném rámu o rozměrech 160x200 z naší nabídky na stranách 184 a 185. 

FIDEL
Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

KONFERENČNÍ STOLEK T 
90x70x40,5cm

2 690,-

REGÁL OTEVŘENÝ 
LEVÝ R1

54,7x42x200,5 cm

4 490,-

POLICOVÁ SKŘÍŇ LEVÁ 
V1

54,7x42x200,5 cm

5 490,-

REGÁL OTEVŘENÝ 
PRAVÝ R2

54,7x42x200,5 cm

4 490,-

POLICOVÁ SKŘÍŇ PRAVÁ 
V2

54,7x42x200,5 cm

5 490,-

6 590,-

POSTEL 160 Z2
166,8x207,8x82 cm
bez roštu a matrace

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL S 
155-204x86x77 cm

6 090,-

NOČNÍ STOLEK X2
54,6x42x54,5 cm

2 190,-

POLICOVÁ SKŘÍŇ I
95x42x159,5 cm

6 890,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 3D S 
POLICEMI F

135,2x58x200,5 cm

12 190,-

SEKTOROVÝ NÁBYTEK

obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: dub sonoma, rozměry 
(ŠxHxV): 270x40,2x190 cm, komoda (ŠxHxV): 156,4x40,2x80,5 
cm v ceně 4 880,-. Pro obývací stěnu doporučujeme zakoupit 
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně 830,- a pro komodu 
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně 590,-. 

8 890,-
ROCHESTER

KOMODA
4 880,- 
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OBÝVACÍ STĚNA
270x45x180 cm

9 890,-

KOMODA 3D
110x45x133,5 cm

5 890,-

KOMODA 2D4S
160x45x93,5 cm

6 690,-

KONFERENČNÍ STOLEK
100x60x45,5 cm

2 580,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

obývací stěna, komody a konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, dvířka s dotykovým systémem 
PUSH UP, barevné provedení: bílá/dub craft zlatý, rozměry (ŠxHxV): obývací stěna – 270x45x180 cm, komoda 3D – 
110x45x133,5 cm, komoda 2D4S – 160x45x93,5 cm, konferenční stolek – 100x60x45,5 cm. 

TRIO

moderní nadčasový sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, barevné provedení: grafit, bílá nebo dub artisan/černý kov, RTV skříňky 
ERTV120 a ERTVSZ120 lze použít jako závěsné skříňky (bez kovové podstavy) nebo jako RTV skříňky s kovovou podstavou. Pro regál ER66 doporučujeme zakoupit úložný box ERR30 v 
ceně: 660,-/ks ve vámi zvolené barevné kombinaci. Všechny komponenty jsou skladem ve všech barevných provedeních, konferenční stolek se zásuvkou EL60 pouze v provedení dub artisan.

SPRING

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

ER 66 REGÁL
66x35x144 cm

4 690,-

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA ED90
90x37x31 cm

1 590,-

KOMODA EK 180
180x37x80 cm

5 990,-

ERTV 120 RTV STOLEK
120x35x30 cm

1 860,-

ERTVSZ 120 RTV STOLEK
120x35x30 cm

2 160,-

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 
ED60

60x37x31 cm

1 380,-

KOMODA EK 120
120x37x80 cm

4 290,-

ZÁVĚSNÁ POLICE ER60
60x35x30 cm

890,-

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 
ED30

30x37x31 cm

990,-

ZÁVĚSNÁ POLICE ER30
30x35x30 cm

690,-

ÚLOŽNÝ BOX ERR 30
30x35x30 cm

660,-

ZÁVĚSNÁ POLICE ER90
90x35x30 cm

1 290,-

KONF. STOLEK SE 
ZÁSUVKOU EL60

60x60x42 cm

3 690,-

kovová podstava EST120 
1 590,- 104x30x16 cm, 

rozměry s podstavou 
120x35x46 cm.

(cena je bez úložných boxů 
ERR30)

kovová podstava EST120 1 590,- 
104x30x16 cm, rozměry s podstavou 

120x35x46 cm.
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dub lefkas

sosna bílá

dub lefkas

elegantní sektorový systém v jemném barokním stylu vhodný pro vybavení obývacích pokojů a jídelen s 3D 
efektem, úchytky kovové, nožičky dřevěné v barvě sosna bílá nebo dub lefkas, materiál: DTD laminovaná, ABS 
hrany, korpus do tloušťky 30 mm, nohy: masivní dřevo. Barevné provedení: sosna bílá nebo dub lefkas. Výška 
spodního prostoru od podlahy na prvcích DA1, DA3, DA7, DA6, DA14 je 15 cm a na prvcích DA4, DA5, DA10, DA12 
je 25 cm. 

VILAR

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

DA1 SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI DA1
125x57x196 cm

12 990,-

SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ AR1
98x53x198 cm

9 240,-

VITRÍNA AR2
68x39x198 cm

8 680,-

VITRÍNA AR3
113x44x165 cm

10 990,-

KOMODA AR8
173x44x125 cm

11 590,-

KOMODA AR6
123x44x88 cm

8 290,-

RTV STOLEK AR9
143x44x53 cm

6 290,-

POLICE AR10
140x27x36 cm

2 890,-

KONFERENČNÍ 
STOLEK AR11
120x63x54 cm

3 990,-

KOMODA AR5
153x44x88 cm

9 190,-

KOMODA AR13
93x44x88 cm

6 780,-

KOMODA DA7
165x47x89 cm

12 990,-

KOMODA DA6
175x47x89 cm

13 390,-

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 
DA16

145x37x50 cm

5 660,-

RTV STOLEK DA14
144x47x60 cm

8 990,-

ZRCADLO DA22
133x7x66 cm

4 290,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
DA20

116x75x55 cm

5 690,-

VITRÍNA DA4
75x42x196 cm

11 890,-

NÁSTAVEC DA18 NA 
KOMODU DA7
165x42x106 cm

11 890,-

VITRÍNA DA5
125x42x158 cm

13 790,-

KOMODA DA10
105x47x125 cm

11 480,-

KOMODA DA12
75x47x125 cm

10 590,-

JÍDELNÍ STŮL DA19
146x76x76 cm

9 290,-

elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích 
pokojů s 3D efektem, úchytky kovové, materiál: DTD 
laminovaná, ABS hrany, korpus do tloušťky 50 mm. 
Barevné provedení: dub stirling. Komponenty ze sektorového 
systému jsou objednávány jednotlivě. Možnost dokoupení 
LED osvětlení s bílým podbarvením pro skleněné vitríny 
AR2 a AR3 v ceně: 1 090,-. 

HILARD
Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ DA3
75x57x196 cm

8 990,-

LED za příplatek: 1 090,-

Korpus o šířce až 30 mm.

Korpus o šířce až 50 mm.

Nohy: masivní dřevo.
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KOMODA D4S
138,2x40x90,5 cm

7 690,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S POLICEMI 96
96,5x54x193,5 cm

8 980,- 5 790,- 5 390,- 6 390,- 6 390,-

KONFERENČNÍ STOLEK
100x60x45,5 cm

2 790,-

KONFERENČNÍ STOLEK
100x60x45,5 cm

2 790,-

CITY

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

luxusní sektorová sestava vhodná pro vybavení 
obývacích pokojů a ložnic, DTD laminovaná, 
ABS hrany, dvířka a zásuvky s dotykovým 
systémem PUSH UP, barevné provedení: dub 
artisan/šedý grafit nebo bílá/dub grandson/
bílý lesk, čelo postele je čalouněné látkou 
Solo 267 v barvě taupe – šedohnědá. Možnost 
dokoupení LED osvětlení s bílým podbarvením. 
K posteli doporučujeme zakoupit rošt Basic 
flex front a matraci o rozměrech 160x200 ze 
stran 184 a 185. Všechny komponenty jsou na 
skladě v obou barevných provedeních.

bílá/dub grandson/bílý lesk

bílá/dub grandson/bílý lesk

dub artisan/šedý grafit

NOČNÍ STOLEK
60x46x104,5 cm

6 090,-

LED osvětlení v ceně

POSTEL S ÚLOŽNÝM PROSTOREM 
160X200

164,4x210,4x104,5 cm

9 580,-

SKŘÍŇ SE ZRCADLEM 220
220x54x202,4 cm

18 990,-

LED za příplatek 440,-

3 790,-

RTV STOLEK 187
187,5x40x45,5 cm

4 290,-

2 980,-

RTV STOLEK 138
138,1x40x45,5 cm

3 290,-

POLICE
138x20x20 cm

1 390,-

1 390,-

4 390,- 3 660,-

ZÁVĚSNÁ VITRÍNA 96
96,5x40x82,5 cm

6 990,-

VYSOKÁ VITRÍNA 60
60x40x193,5 cm

4 990,-

LED za příplatek 590,-

NÍZKÁ VITRÍNA 72
72x40x154 cm

4 660,-

LED za příplatek 440,-

KOMODA 138 SE SKLEM
138,2x40x90,5 cm

5 390,-

LED za příplatek 590,-

KOMODA 138
138,2x40x90,5 cm

5 390,-

LESK

LED za příplatek 440,- LED za příplatek 440,-
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TYP 01 VITRÍNA
66x40x197 cm

7 690,-

TYP 32 KOMODA
86x40x123,2 cm

7 390,-

TYP 11 REGÁL
56x40x197 cm

5 890,-

TYP 41 KOMODA
156x40x86,8 cm

8 280,-

TYP 20 KOMBINOVANÁ 
SKŘÍŇ

86x58x197 cm

11 590,-

TYP 43 KOMODA
136x40x86,8 cm

6 690,-

TYP 10 SKŘÍŇ POLICOVÁ
56x40x197 cm

6 490,-

TYP 12 REGÁL
86x40x197 cm

9 190,-

TYP 42 KOMODA
136x40x86,8 cm

7 090,-

TYP 21 ROHOVÁ SKŘÍŇ
98,5x98,5x197 cm

13 180,-

TYP 51 RTV STOLEK
136x40x59,3 cm

5 390,-

TYP 31 NÍZKÝ REGÁL
86x40x132,1 cm

6 890,-

TYP 61 POLICE
136x25x30 cm

1 780,-

TYP 80 PC STŮL
136x60x76,5 cm

5 590,-

TYP 71 KONFERENČNÍ STOLEK
75x75x48,5 cm

2 980,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

SHELDON
elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen nebo studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub shetland. Komponenty ze sektorového 
systému jsou objednávány jednotlivě. Možnost dokoupení LED osvětlení v ceně 1 350,-/ks pro vitrínu 01. 

LED za příplatek 1 350,-
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6 490,-

TYP 5 KOMODA
181x40x84 cm

4 790,-

TYP 6 RTV STOLEK
181x40x50 cm

2 890,-

TYP 8 KONFERENČNÍ 
STOLEK

101x61x40 cm

790,-

TYP 10 POLICE
120x18x20 cm

3 860,-

TYP 7 RTV STOLEK
121x40x50 cm

2 290,-

TYP 9 ZÁVĚSNÁ VITRÍNA
121x30x45 cm

moderní, praktický sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, horní deska 
a dvířka ABS hrana, barevné provedení: dub lefkas/černá, nohy plastové/barva černá. Konferenční stolek má dvířka 
s dotykovým systémem PUSH UP. Možnost poskládání sestavy podle vašich představ, komponenty jsou prodávány 
jednotlivě. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm. 

LED osvětlení za poplatek 
690,-

SIRAN

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

sektorový systém s moderním minimalistickým designem vhodný pro vybavení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, černé masivní dřevo (nohy), ABS hrany, černé dvířka s dotykovým 
systémem PUSH UP, barevné provedení: dub artisan/černá. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm. 

FORSO

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 1 SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ S 
1 POLICÍ

81x55x191 cm

4 670,-

KOMODA FK151
151x41x74 cm

5 490,-

TYP 2 VITRÍNA
61x40x191 cm

3 990,-

LED za příplatek 690,-

KOMODA FK102
102x41x74 cm

3 790,-

TYP 3 KOMBINOVANÁ 
KOMODA

131x40x131 cm

6 090,-

LED za příplatek 1 290,-

POLICE FP102
102x19x17 cm

780,-

TYP 4 KOMODA
101x40x121 cm

4 280,-

LED za příplatek 490,-

RTV STOLEK FRTV151
151x41x53 cm

4 490,-

KONFERENČNÍ STOLEK FL102 
SE 2 ZÁSUVKAMI

102x68x46 cm

4 260,-

REGÁL FR102
102x41x126 cm

5 990,-

Možnost dokoupení polic 3 ks 
v ceně 760,-
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VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S 
POLICEMI 4D

90x54,8x190 cm

8 990,-

POLICOVÁ 
SKŘÍŇ 2D

50x42,8x190 cm

4 990,-

elegantní sektorový systém v moderním stylu vhodný pro vybavení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, MDF 
dvířka. Barevné provedení: bílá/bílý extra vysoký lesk HG. Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé podbarvení) pro 
skleněné vitríny v ceně 290,-. Komponenty jsou objednávány jednotlivě. 

JOLK

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

KOMODA 3D3S
135x41,8x90 cm

7 360,-

KOMODA 2D2S
90x42x90 cm

4 990,-

RTV STOLEK 6S/140
140x44,7x43,3 cm

5 990,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
120

120x60x50 cm

2 490,-

VITRÍNA 1D1W
50x42,8x190 cm

5 690,-

LED za příplatek v 
ceně 290,-

1 090,-

POLICE 90
90x23x30 cm

VITRÍNA 2D2W
90x42x148,5 cm

7 390,-

LED za příplatek v 
ceně 290,-

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

1 490,-

POLICE 140
140x23x30 cm

švestka/šedý grafit

san marino/cream

luxusní sektorová sestava, vhodná pro vybavení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: san 
marino/cream nebo švestka/šedý grafit. Všechny komponenty jsou objednávány jednotlivě. 

CHERIS

CHERIS 1 VĚŠÁKOVÁ 
SKŘÍŇ

90x55x203 cm

4 780,-

CHERIS 2 POLICOVÁ 
SKŘÍŇ

90x35x203 cm

3 790,-

CHERIS 5 KOMODA
164x45x80 cm

4 390,-

CHERIS 8 RTV STOLEK
200x45x39 cm

2 890,-

CHERIS 6 ZÁVĚSNÁ 
POLICE VELKÁ
110x24x41 cm

1 090,-

CHERIS 9 KONFERENČNÍ 
STOLEK

110x61x48 cm

2 680,-

CHERIS 7 POLICE
110x22x30 cm

690,-

CHERIS 3 KOMODA
90x35x114 cm

2 590,-

CHERIS 4 ZÁVĚSNÁ 
VITRÍNA

90x35x111 cm

2 990,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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TYP 01 VITRÍNA 3D LEVÁ
64x42x194,5 cm

6 990,-

TYP 42 KOMODA 3D
164x42x86,5 cm

6 990,-

TYP 34 KOMODA 2D-1S
85x42x86,5 cm

4 990,-

TYP 32 VITRÍNA 3D-1S
85x42x143 cm

6 990,-

TYP 20A VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 
2D S POLICÍ

85x59x194,5 cm

8 460,-

4 470,-

TYP 80 PC STŮL
125x61,9x72,8 cm

2 790,-

TYP 70 STOLEK
90x90x38,5 cm

TYP 33 VITRÍNA 3D-1S
109,5x42x143 cm

8 290,-

TYP 05 VITRÍNA 3D-1S
85x42x194,5 cm

9 650,-

TYP 67 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ 3D
164x42x54,5 cm

5 590,-

TYP 35 KOMODA 2D-1S
109,5x42x86,5 cm

5 170,-

TYP 40 KOMODA 3D-2S
164x42x86,5 cm

7 590,-

luxusní sektorová sestava vhodná pro vybavení obývacích pokojů, provedení: bílá + dub sonoma truflový, DTD 
laminovaná odolná proti poškrábání, vlhkosti a vysokým teplotám. Přední časti jsou vyrobeny z MDF bílé barvy 
extra vysokého lesku HG, německý design s elegantními doplňky v hnědé barvě. Dvířka jednotlivých skříní mají 
moderní zaoblené hrany. Možnost dokoupení LED osvětlení QUATRO (bílé podbarvení) do vitrín: jednobodové 
světlo v ceně 990,-/ks nebo dvoubodové světlo v ceně 1 490,-/ks. 

LYNATET

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 66 SKŘÍŇKA 
ZÁVĚSNÁ 1D

54,5x28x54,5 cm

2 080,-

TYP 65 SKŘÍŇKA 
ZÁVĚSNÁ 1D

54,5x28x54,5 cm

1 990,-

TYP 50 KOMODA 2D-1S
164x42x45,5 cm

4 690,-

TYP 51 KOMODA 3D
164x42x45,5 cm

4 990,-

TYP 60 POLICE
150x20x19,5 cm

1 190,-

luxusní sektorová sestava vhodná pro vybavení ložnic, provedení: bílá + dub sonoma truflový, 
DTD laminovaná odolná proti poškrábání, vlhkosti a vysokým teplotám. Přední časti jsou 
vyrobeny z MDF bílé barvy extra vysokého lesku HG, německý design s elegantními doplňky v 
hnědé barvě. Dvířka jednotlivých skříní mají moderní zaoblené hrany. K postelím doporučujeme 
zakoupit matrace o rozměrech 140x200, 160x200 na základě nabídky ze stran 184 a 185. 

18 690,-

TYP 97 POSTEL 140
145,2x206,4x88 cm

TYP 94 POSTEL 160
165,5x206x88 cm

20 890,-TYP 22 SKŘÍŇ 3D
164x59x209 cm

14 890,-

TYP 23 SKŘÍŇ 4D
218,5x59x209 cm

19 990,-

TYP 44 KOMODA 4S
96x42x86 cm

6 090,-

TYP 95 NOČNÍ STOLEK
50x36x77,5 cm

2 470,-

TYP 96 NOČNÍ STOLEK
50x42x39,5 cm

2 290,-

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

Ľ ĽP P
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POLICE 01
120x20x25 cm

1 250,-

POLICE 03
130x20x28 cm

1 290,-

VITRÍNA 03
60x42x198 cm

9 590,-

VITRÍNA 01
60x42x164 cm

8 280,-

RTV STOLEK 02
130x42x42 cm

5 280,-

RTV STOLEK 01
146x42x42 cm

6 480,-

KOMODA 02
158x42x89 cm

9 370,-

SKŘÍŇ 2D 01
103,1x56x198,5 cm

11 390,-

KOMODA 01
158x42x89 cm

9 190,-

KOMODA 04
107x42x124 cm

9 490,-

KONFERENČNÍ STOLEK
106x68x35 cm

2 350,-

KOMODA 04
107x42x124 cm

9 490,-

JÍDELNÍ STŮL 
ROZKLÁDACÍ

140-180x85x76,5 cm

5 090,-

luxusní sektorová sestava vhodná pro vybavení obývacích pokojů a jídelen s LED osvětlením, materiál: DTD 
laminovaná proti poškrábání a vlhkosti, provedení: dub riviera+extra vysoký lesk HG bílá. V ceně je zahrnuto 
LED osvětlení po obvodu skříněk obývací stěny, možnost dokoupení LED osvětlení Square do skleněných vitrín: 
jednobodové světlo v ceně 760,-/ks nebo dvoubodové světlo v ceně 990,-/ks. Komponenty ze sektorového 
systému jsou objednávány jednotlivě. 

LEONARDO

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

P P PL L L

LED za příplatek 990,-/ks. LED za příplatek 760,-/ks.

LED za příplatek 760,-/ks.

LED za příplatek 760,-/ks.

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

Systém tichého zavírání dvířek.

Systém tichého dorazu zásuvek.

obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 270x40,2x190 cm, komoda 
(ŠxHxV): 156,4x40,2x80,5 cm v ceně 4 880,-. Pro 
obývací stěnu doporučujeme zakoupit LED osvětlení 
s bílým podbarvením v ceně 830,- a pro komodu LED 
osvětlení s bílým podbarvením v ceně 590,-. 

8 890,-
ROCHESTER

KOMODA
4 880,- 

REGÁL 01
60x42x198,5 cm

3 290,-

LP
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Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

OLJE

elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, studentských pokojů a předsíní, 
kovové úchytky, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, dvířka MDF, barevné provedení: bílá. Výška 
nožiček je 16 cm. Postel 90x200 je dodávána bez matrace a roštu. Dětská postýlka je dodávána bez 
matrace. Možnost dokoupení matrace a roštu o rozměru 90x200 ze stran 184 a 185. Komponenty 
ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé 
podbarvení). Do RTV stolku 2bodové v ceně 890,-/ks, do visacího regálu 3bodové v ceně 
1 190,-/ks, do vitríny 2w2s a 1w1s 4bodové v ceně 1 490,-/ks, do vitríny 2d2w a 2w2s 8bodové 
v ceně 2 780,-/ks. Dětská postýlka je na objednávku s dodací lhůtou 3-5 týdnů. 

POLICE 160
160x20x23 cm

950,-

VITRÍNA VYSOKÁ 2D2W
90x37x201 cm

LED za příplatek 2 780,-.

7 390,-

VĚŠÁKOVÝ PANEL 80
81x26x122 cm

2 470,-

VITRÍNA NÍZKÁ 2W2S
133x37x134,5 cm

LED za příplatek 1 490,-.

6 990,-

VITRÍNA VYSOKÁ 2W2S
90x37x201 cm

LED za příplatek 2 780,-.

7 770,-

NOČNÍ STOLEK 1S
42x35x52 cm

1 960,-

REGÁL 1D
50x37x201 cm

4 990,-

SKŘÍŇ 2D2S
91x61x201 cm

6 990,-

KOMODA 2D3S
183x38x98 cm

7 590,-

REGÁL NÍZKÝ 1D1S
65x37x134,5 cm

4 360,-

BOTNÍK 1K
91x35x45 cm

2 150,-

DĚTSKÁ POSTÝLKA
147x76x83 cm

5 690,-

VITRÍNA VYSOKÁ 1W1S
65x37x201 cm

LED za příplatek 1 490,-.

5 940,-

POSTEL 90
97x209x78 cm

2 890,-

KOMODA 2S S PULTÍKEM
90x78x104 cm

5 690,-

RTV STOLEK 1S1K/160
160x42x54,5 cm

LED za příplatek 890,-.

3 790,-

REGÁL VISACÍ 160
158x37x36,6 cm

LED za příplatek 1 190,-.

2 150,-

BOTNÍK 3K
55x29x126 cm

3 540,-

KOMODA 3D3S
133x37x133 cm

7 960,-

PC STŮL 1D/115
115x50x74,5 cm

2 780,-

KOMODA 3S
92x35x98 cm

3 890,-

NEW
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Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

sektorový systém s moderním minimalistickým designem vhodný pro vybavení obývacích 
pokojů, jídelen nebo předsíní, materiál: DTD laminovaná/černé masivní dřevo (nohy), ABS 
hrany, dvířka s dotykovým systémem PUSH UP, barevné provedení: dub jackson hickory/
grafit. Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým podbarvením. Komponenty jsou objednávány 
jednotlivě. Jídelní stůl BL140 na objednávku, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 16 cm. 

BERGEN

VITRÍNA BWT104
104x39x185 cm

7 680,-

LED za příplatek 1 050,-

JÍDELNÍ STŮL BL140
140x80x75 cm

7 290,-

na objednávku

KOMODA BKD104
104x39x126 cm

4 680,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
BL104

104x68x47 cm

3 990,-

KOMODA BK154
154x39x84 cm

5 690,-

VITRÍNA BWT54
54x39x185 cm

4 850,-

LED za příplatek 690,-

RTV STOLEK BRTV104
104x39x57 cm

2 890,-

SKŘÍŇKA NA BOTY BGD54
54x39x112 cm

3 660,-

KOMODA BK104
104x39x84 cm

4 090,-

RTV STOLEK BRTV154
154x39x57 cm

4 190,-

PŘEDSÍŇ BGD104

4 790,-

104x19x104 cm věšáková 
stěna, 104x39x57 cm botník

POLICE BP104
104x19x12 cm

890,-

B RTV STOLEK
150,6x41x56 cm

5 980,-

X VEŠÁKOVÝ PANEL
100x32,5x100 cm

4 970,-

F SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI

100,3x55,7x193 cm

10 470,-

V SKŘÍŇ DO PŘEDSÍNĚ
60,8x37x196 cm

6 490,-

P PUSAN P RTV STOLEK
150,6x42x41 cm

5 090,-

Y BOTNÍK S POLŠTÁŘEM
100,3x37x50 cm

4 090,-

E KOMODA
150,6x41x86 cm

8 380,-

T KONF. STOLEK SE 
ZÁSUVKOU

100x75x45 cm

4 580,-

S ROZKLÁDACÍ JÍD. 
STŮL

160-200x90x75,6 cm

6 590,-

D POLICE
150x21,9x16 cm

1 250,-

U POLICE
115x21,9x16 cm

1 090,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

PUSAN
elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení 
obývacích pokojů, jídelen a předsíní, úchytky 
kovové, materiál: DTD laminovaná, dvířka MDF, 
barevné provedení: dub apalačský. Komponenty ze 
sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 
Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). Možnost 
dokoupení LED osvětlení pro prosklené vitríny PUSAN 
A v ceně 490,-/ks a PUSAN C v ceně 790,-/ks. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm. 

A VITRÍNA
60,8x37x196 cm

6 790,-

LED osvětlení za příplatek 
490,-/ks

C VITRÍNA
100,36x37x146 cm

8 150,-

LED osvětlení za příplatek 
790,-/ks
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SKŘÍŇ SE ZRCADLEM 3D
147,4x58,3x200 cm

12 290,-

KOMODA 2D4S
147,4x39,3x92 cm

7 090,-

REGÁL 1D
60,8x39,3x200 cm

5 090,-

STOLEK 110
110x60x45 cm

3 180,-

REGÁL OTEVŘENÝ 1D
60,8x39,3x200 cm

4 290,-

NOČNÍ STOLEK 1D
49,4x39,3x53,2 cm

2 270,-

SKŘÍŇ 2D
94,1x58,3x200 cm

7 950,-

KOMODA 4S
89,4x39,3x92 cm

5 290,-

ROZKLÁDACÍ JÍDELNÍ 
STŮL 160/200

160-200x91x77 cm

8 570,-

POSTEL 160
174,8x210x86 cm

6 090,-

RTV STOLEK 2D1S/150
148x45x48,2 cm

4 890,-

PC STŮL 1D
114,4x56,3x75,1 cm

4 290,-

POLICE 150
148x19,8x19,2 cm

1 090,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

ARYAN
elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení 
obývacích pokojů, jídelen a ložnic, materiál: DTD 
laminovaná, dvířka MDF, barevné provedení: 
bílá. Postel 160x200 je dodávána bez matrace 
a roštu. Možnost dokoupení matrace a roštu o 
rozměru 160x200 ze str. 184 a 185. Komponenty 
ze sektorového systému se objednávají jednotlivě. 
Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým 
podbarvením pro prosklenou vitrínu 1W a nízkou 
vitrínu 2W v ceně 290,-/ks (2bodové) a pro 
prosklenou vysokou vitrínu 2W v ceně: 390,-/ks 
(4bodové). 

VITRÍNA 1W
60,8x39,3x200 cm

5 890,-

VITRÍNA VYSOKÁ 2W
104,1x39,3x200 cm

9 350,-

VITRÍNA NÍZKÁ 2W
104,1x39,3x150,3 cm

7 290,-

elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, černé prvky MDF, ABS hrany, barevné provedení: dub wotan/černá, černé kovové úchytky. 
Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm. 

LOFTA

POLICE 150
150x23x15,5 cm

640,-

KOMODA 2D2S
150x38x98,5 cm

5 790,-

VITRÍNA 1W1S
62x38x192,5 cm

4 740,-

KOMODA 1D1S/60
62x38,5x120,5 cm

2 990,-

KOMODA 1D1S/90
92x38,5x120,5 cm

3 990,-

RTV STOLEK 1D1S/150
150x38,5x61 cm

3 590,-

REGÁL 1D1S
62x38,5x192,5 cm

4 550,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

NEW

LED za příplatek 390,- LED za příplatek 290,- LED za příplatek 290,-
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E KOMODA
139,3x40x86,2 cm

6 990,-

RTV STOLEK 1D/60
156x41,5x61 cm

3 740,-

S ROZKLÁDACÍ JÍDELNÍ 
STŮL

140/180x86x79,2 cm

8 570,-

ROZKLÁDACÍ JÍDELNÍ 
STŮL

138-184x86x78,3 cm

4 170,-

P RTV STOLEK
153,7x42x51,2 cm

4 990,-

NOČNÍ STOLEK 1S
60,1x40x50,5 cm

2 180,-

G KOMODA
179,7x40x86,2 cm

8 570,-

PC STŮL 1D1S
120x67x76 cm

4 280,-

T KONFERENČNÍ STOLEK
110x65x46 cm

2 890,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
90

90x60x35,5 cm

1 790,-

KOMODA 2D1S
106x41,5x84,5 cm

4 190,-

B RTV STOLEK
150x42x51,2 cm

4 390,-

POSTEL 160
166,2x205,4x89 cm

4 490,-

KOMODA 2D3S
156x41,5x84,5 cm

6 240,-

D POLICE
115x21,6x16 cm

780,-

POLICE 150
150x20x21 cm

790,-

POLICE 100
100x20x21 cm

670,-

REGÁL NÍZKÝ 2D
98x41,5x156,5 cm

5 870,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

DELIS

elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení 
obývacích pokojů a jídelen, úchytky kovové, 
materiál: DTD laminovaná, dvířka MDF, barevné 
provedení: dub bolzano/černá. Komponenty ze 
sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 
Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým 
podbarvením pro prosklené vitríny A1, A2 v ceně 
490,-/ks a C1, C2 a K v ceně: 790,-/ks. Rozměry 
jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). Výška spodního 
prostoru od podlahy je 5 cm. 

LINDY
elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení 
obývacích pokojů, studentských pokojů, jídelen 
a ložnic, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, 
dvířka MDF, barevné provedení: bílý lesk. Postel 
160x200 je dodávána bez matrace a roštu. Možnost 
dokoupení matrace a roštu o rozměru 160x200 ze 
stran 184 a 185. Možnost dokoupení 2bodového 
LED osvětlení pro vitríny 1D1W1S a 2D2W v ceně 
290,-/ks. Komponenty ze sektorového systému jsou 
objednávány jednotlivě. 

REGÁL OTEVŘENÝ 
1D1S

68x41,5x202 cm

4 570,-

SKŘÍŇ 4D
106x56x202 cm

8 190,-

SKŘÍŇ SE ZRCADLEM 5D
150,8x56x202 cm

12 790,-

VITRÍNA NÍZKÁ 
2D2W

98x41,5x156,5 cm

6 590,-

VITRÍNA 1D1W1S
68x41,5x202 cm

6 390,-

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

58,9x38x201,2 cm

5 790,-

58,9x38x201,2 cm

4 590,-

C2 KOMODA
88,8x38x140 cm

V1 SKŘÍŇ 
POLICOVÁ

V2 SKŘÍŇ 
POLICOVÁ

R1 VITRÍNA R2 VITRÍNA K KOMODA
158,2x40x140 cm

11 390,-

F SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ
84,3x56x201,2 cm

7 690,-

A2 VITRÍNA

6 160,-

58,9x38x201,2 cm

A1 VITRÍNA

LED za příplatek 490,-.

C1 KOMODA
88,8x38x140 cm

6 990,-

LED za příplatek 790,-. LED za příplatek 790,-

LED za příplatek 290,-/ks. LED za příplatek 290,-/ks.
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Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

MORATIZ
elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic a předsíní, 
materiál: DTD laminovaná, dvířka MDF, barevné provedení: dub wotan, plastový dekor a 
úchytky. Postel 160x200 a 180x200 je dodávána s roštem bez matrace. Možnost dokoupení 
matrace (minimální doporučená výška matrace je 10 cm) ze stran 184 a 185. Komponenty ze 
sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 

SEKTOROVÝ NÁBYTEK

SKŘÍŇ 2D1S
110,5x60x210 cm

8 890,-

ROZKLÁDACÍ STŮL 
130/175

132-175x80x76 cm

5 290,-

ZRCADLO 80
80x2x53 cm

1 090,-

VITRÍNA 1D1W
65x40x210 cm

5 790,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
110

110x60x50 cm

1 650,-

POSTEL 160
167,3x206,9x89,5 cm

6 450,-

KOMODA 2D
112,5x40x84 cm

4 360,-

KOMODA 2D/80
80x40,1x112 cm

4 390,-

SKŘÍŇ SE ZRCADLEM 
3D2S

137x59,8x210x1 cm

13 990,-

KOMODA 2D3S
160,5x40x84 cm

5 990,-

VĚŠÁK 80
80x30x146 cm

2 150,-

SKŘÍŇ SE ZRCADLEM 
4D2S

177x59,8x210,1 cm

16 560,-

RTV STOLEK 1D1S/160
160,5x40x62,5 cm

3 980,-

BOTNÍK 1K
80x40,1x51,4 cm

2 490,-

KOMODA 3S
112,6x40,1x84 cm

5 390,-

REGÁL OTEVŘENÝ 3S
65x40x210 cm

6 490,-

REGÁL VISACÍ 160
160,5x23,5x39 cm

1 460,-

POSTEL 180
187,3x206,9x89,5 cm

6 990,-

VITRÍNA NÍZKÁ 1W3S
110,5x60x210 cm

7 960,-

REGÁL VISACÍ 110
110x23,5x39 cm

1 270,-

NOČNÍ STOLEK 1S
57,8x40,1x51 cm

2 340,-

NEW



94

TYP 11 KOMODA SE 
ZÁSUVKOU 4D1S

168x40x92 cm

3 990,-

TYP 12 PC STŮL 
1D1S/120

120x60x76 cm

2 680,-

TYP 8 POSTEL 160 (BEZ 
ROŠTU A MATRACE)

165,4x205x85 cm

3 590,-

TYP 17 REGÁL ZÁVĚSNÝ 
130

127x28x30,5 cm

990,-

TYP 13 NOČNÍ STOLEK 
1S

46,5x42x45 cm

1 090,-

TYP 19 POLICE 
90

87x22x20 cm

440,-

TYP 16 RTV STOLEK 2D
127x42x50,5 cm

2 090,-

TYP 18 PANEL 120
120x26,6x50 cm

870,-

TYP 20 POLICE 
130

127x22x20 cm

570,-

GRAND TYP 12 
JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ 

STŮL
160-210x90x77 cm

4 190,-

TYP 1 SKŘÍŇ SE 
ZRCADLEM 3D4S

127x60x210 cm

8 990,-

TYP 2 SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ 
SE ZÁSUVKOU 4D1S

88x55x210 cm

4 990,-

TYP 5 REGÁL SE 
ZÁSUVKOU 1D3S

57x40x210 cm

3 990,-

TYP 3 VITRÍNA SE 
ZÁSUVKOU 2D2W1S

88x40x210 cm

5 690,-

TYP 4 VITRÍNA SE 
ZÁSUVKOU 1W3S

57x40x210 cm

4 790,-

TYP 7 VITRÍNA SE 
ZÁSUVKOU 2W2D1S

87x40x154 cm

4 990,-

TYP 15 KONFERENČNÍ 
STOLEK 120

120x60x51,6 cm

1 460,-

TYP 9 KOMODA SE 
ZÁSUVKOU 2D1S

87x40x92 cm

2 490,-

TYP 10 KOMODA SE 
ZÁSUVKOU 2D5S

127x40x92 cm

4 650,-

TYP 6 REGÁL 
OTEVŘENÝ SE 2 
ZÁSUVKAMI 3S
57x40x210 cm

3 480,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

moderní víceúčelový sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, 
ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma. Komponenty ze 
sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Postel se dodává bez roštu a matrace. 
Matrace o rozměru 160x200 lze zakoupit na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

NORTY

SEKTOROVÝ NÁBYTEK
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dub lefkas tmavý/smooth šedý

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

moderní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, lišty MDF, barevné 
provedení: dub lefkas tmavý nebo dub lefkas tmavý/smooth šedý. Manželská postel 160 nebo 180 se dodává s roštem bez matrace. Matrace o rozměrech 
160x200 cm nebo 180x200 cm lze dokoupit na základě nabídky ze stran 184 a 185. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 

MONTANA
dub lefkas tmavýKompletní ložnice (skříň S3D, postel, 160x200 + 2 noční stolky)

PC STŮL B1
120x53x75 cm

3 190,-

ZRCADLO LS
123x4x84,5 cm

2 490,-

KOMODA KS3
50x46x103 cm

3 090,-

SKŘÍŇ TŘÍDVEŘOVÁ S3D VĚŠÁKOVÁ S POLICEMI
166x53x197 cm

10 370,-

SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ S2D 
VĚŠÁKOVÁ S POLICEMI

90x53x197 cm

6 870,-

SKŘÍŇ S1D
50x43x197 cm

3 750,-

VITRÍNA W2D
90x43x197 cm

6 860,-

VITRÍNA W1D
50x43x197 cm

4 550,-

ZÁVĚSNÁ POLICE W1
130x25x32 cm

1 390,-

RTV STOLEK 130
130x53x53 cm

3 750,-

KOMODA K2D DVÍŘKA SE 
SKLEM

140x43x80 cm

5 090,-

POLICE P1
130x19x20 cm

650,-

NOČNÍ STOLEK SN
50x43,3x45,5 cm

1 860,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL 
16 STW

160-203x90x82 cm

8 290,-

KONFERENČNÍ STOLEK ST
120x60x53 cm

2 190,-

KOMODA K3D
130x43x80 cm

4 290,-

POSTEL L1
170x206x100 cm

6 190,-

KOMODA K3S
90x43x80 cm

3 880,-

KOMODA K4D
170x43x48 cm

3 960,-

L1 lůžko 160x200 
(170x206x100) nebo 
lůžko L2 180x200 
(190x206x100) dodávané 
s roštem bez matrace. 
Rozměr 180x200 v ceně 
7 290,-.

KOMODA K2DP PLNÉ 
DVEŘE

140x43x80 cm

20 280,-
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Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

elegantní sektorový systém v provensálském stylu vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic, dětských pokojů a předsíní, DTD laminovaná + MDF 
lakovaná (ozdobné lišty), barevné provedení: bílá nebo šedá, kovové úchyty. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Paris jídelní 
stůl 79850/10 – pouze na objednávku. Dodací lhůta je 6-8 týdnů. Postele 76703 a 77801 jsou dodávány bez roštu a matrace. Možnost objednání roštu a 
matrace 90x200 cm nebo 180x200 cm ze stran 184 a 185. 

PARIS

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S 
POLICEMI 4D 75354 
181,4x60,5x200,6 cm

13 890,-

NOČNÍ STOLEK 70301 
62,6x40x49,3 cm

2 850,-

KOMODA 3D3Z 77824 
143,7x46,1x91,7 cm

7 490,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S 
POLICEMI 3D 75353 
138,8x60,5x200,6 cm

11 590,-

POSTEL 76703 180X200 CM 
199,1x210,8x110 cm

8 450,-

BOTNÍK 70309 
77,8x27,5x127,7 cm

4 590,-

7 990,-

POSTEL 77801 90X200 CM 
108,6x210,8x100 cm

5 990,-

KONFERENČNÍ STOLEK 79872 
135x75x52,5 cm

6 250,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S 
POLICEMI 3D 75353 
138,8x60,5x200,6 cm

10 990,-

NOČNÍ STOLEK 70302 
43,6x40x58,8 cm

2 790,-

PC STŮL 77821 
130x61,6x73,9 cm

4 790,-

KOMODA 76718 
96,2x48,5x139,5 cm

7 490,-

POSTEL 76703 180X200 CM 
199,1x210,8x110 cm

9 290,-

KOMODA 76716 
96,2x48,5x86,9 cm

5 490,-

POSTEL 77801 90X200 CM 
108,6x210,8x100 cm

6 490,-

5 650,-

RTV STOLEK 77812 
102,6x41,6x50,8 cm

4 090,-

ZÁSUVNÝ KONTEJNER 
S KOLEČKY POD 

POSTEL 90X200 77805 
99,5x90,4x23,3 cm

1 490,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL 79850/10
180-228-276x95x76 cm

13 590,-

pouze na objednávku

KOMODA 76718 
96,2x48,5x139,5 cm

KOMODA 76716 
96,2x48,5x86,9 cm
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RTV STOLEK MZ15
150x45x55 cm

7 690,-

BAROVÁ KOMODA MZ8
85x40x130 cm

8 690,-

KOMODA MZ9
180x45x87 cm

11 480,-

KOMODA MZ11
140x45x87 cm

9 980,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
MZ17

120x60x55 cm

4 290,-

ZRCADLO MZ16
128x5x71 cm

4 480,-

NOČNÍ STOLEK MZ19
45x40x48 cm

pouze v provedení dub grand

3 290,-

VITRÍNA MZ4
70x40x200 cm

9 490,-

KOMODA MZ10
160x45x87 cm

11 190,-

VITRÍNA MZ5
125x40x180 cm

12 490,-

VITRÍNA MZ6
165x40x130 cm

15 890,-

POSTEL MZ21 S ÚLOŽNÝM 
PROSTOREM
165x210x75 cm

pouze v provedení dub grand

14 990,-

VITRÍNA C
98,1x41,8x145,7 cm

6 290,-

KOMODA E
167,9x41,8x96,7 cm

9 290,-

REGÁL OTEVŘENÝ R
68,3x41,8x199,7 cm

5 360,-

NOČNÍ STOLEK X
58,3x41,8x62,7 cm

3 390,-

POLICE I
130x20x25 cm

780,-

ZRCADLO W
124,8x2,2x60 cm

2 080,-

KONFERENČNÍ STOLEK T2
110x70x40 cm

2 590,-

RTV STOLEK B
167,9x47,8x62,7 cm

6 670,-

KOMODA G
137,9x41,8x96,7 cm

7 990,-

KOMODA J
118,1x41,8x96,7 cm

5 280,-

POSTEL 160 Z2
167,7x209x93,2 cm

(bez matrace a roštu)

6 290,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 2D S 
POLICEMI F

98,1x59x199,7 cm

8 490,-

VITRÍNA A
68,3x41,8x199,7 cm

7 450,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 4D S 
POLICEMI Q

177,7x59x199,7 cm

15 090,-

POLICOVÁ SKŘÍŇ V
68,3x41,8x199,7 cm

6 090,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 3D S 
POLICEMI H

137,9x59x199,7 cm

11 990,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ 
STŮL S

135-184x86x77 cm

4 790,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

elegantní sektorový systém v provensálském stylu vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen a ložnic s 3D efektem, kovové úchytky, materiál: DTD laminovaná, ABS 
hrany, barevné provedení: dub grand nebo bílá/dub grand. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Manželská postel s úložným prostorem (rozměr 
plochy na spaní: 160x200 cm) je dodávána s výklopným roštem bez matrace. Matrace o rozměrech 160x200 lze dokoupit na základě nabídky ze stran 184 a 185. 

LEON

bílá/dub grand

dub grand

POLICE MZ18
120x19x20 cm

1 590,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

SUDBURY
moderní sektorová sestava vhodná pro vybavení 
obývacích pokojů, jídelen a ložnic, materiál: DTD 
laminovaná/dvířka MDF. Barevné provedení: dub 
craft zlatý/dub craft bílý. Komponenty ze sektorového 
systému jsou objednávány jednotlivě. Postel je 
dodávána bez matrace a roštu. Možnost dokoupení 
matrace a roštu v pevném rámu o rozměrech 160x200 
cm na základě nabídky ze stran 184 a 185. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 4,2 cm. 

17 890,-

SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ MZ3
165x54x200 cm

pouze v provedení dub grand

SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI MZ2
100x54x200 cm

10 890,-

korpus o šířce až 40 mm
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VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S4D S 
POLICEMI

171x53x198 cm

15 470,-

REGÁL R1
90x43x198 cm

5 680,-

VĚŠÁK WP
109x22x40 cm

2 590,-

ZRCADLO LS
120x7x80 cm

2 490,-

KOMODA K6S
130x43x68 cm

6 850,-

REGÁL R3
90x43x198 cm

4 090,-

NÁSTAVEC NA KOMODU 
R2D

130x35x111 cm

3 370,-

KOMODA K3SP
130x43x88 cm

7 460,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
ST

70x70x53 cm

2 190,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ 
STŮL STD

160-203x90x82 cm

7 790,-

KOMODA LWK
110x43x48,5 cm

4 490,-

BOTNÍK SNB
80x36x113 cm

4 790,-

REGÁL R2
90x43x198 cm

5 880,-

NÁSTAVEC NA KOMODU 
W2D

130x35x111 cm

4 790,-

KOMODA K3S
130x43x88 cm

7 260,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ SE 2 
ZÁSUVKAMI S1D2S

61x42x205 cm

6 790,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S2D 
S POLICÍ

90x53x198 cm

7 290,-

POLICOVÁ SKŘÍŇ 
S1D

50x43x198 cm

4 840,-

VITRÍNA W2D2S
140x43x198 cm

10 460,-

VITRÍNA W2S
90x43x198 cm

8 190,-

VITRÍNA W1S
50x43x198 cm

5 190,-

KOMODA K4S
130x43x88 cm

6 580,-

KOMODA K3D
130x43x88 cm

5 390,-

ZRCADLO LS2
82x2x82 cm

1 690,-

NOČNÍ STOLEK SN
51x43x45 cm

1 750,-

moderní sektorový systém v trendovým venkovském stylu s originálními úchytkami, vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic a předsíní, 
materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, barevné provedení: sosna andersen+dub lefkas. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 
Postel je dodávána s roštem bez matrace. Možnost objednání matrace o rozměru 160x200 ze stran 184 a 185. 

PROVANCE

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

cena za set (skříň S4D + postel L1 + 2 noční stolky)

POSTEL L1
165x205x100 cm

7 590,-

s roštem bez matrace

Náš 
tip!

26 490,- 



99SEKTOROVÝ NÁBYTEK

KOMODA K3S
130x43x88 cm

7 260,-

VITRÍNA W2S
90x43x198 cm

8 190,-

KOMODA K4
88x43x88 cm

5 190,-

POLICE P1
130x20x20 cm

770,-

4 470,-

6 790,-

KOMODA K3SP
130x43x88 cm

7 460,-

VĚŠÁK WP
109x22x40 cm

2 590,-

8 190,-

NÁSTAVEC NA KOMODU W2D
130x35x111 cm

4 790,-

KOMODA K6S
130x43x68 cm

6 850,-

ZRCADLO LS2
82x2x82 cm

1 690,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ SE 2 ZÁSUVKAMI S1D2S
61x42x205 cm

6 790,-

POLICOVÁ SKŘÍŇ S1D
50x43x198 cm

4 840,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S2D S POLICÍ
90x53x198 cm

7 290,-

KONFERENČNÍ STOLEK ST2
120x60x51 cm

2 390,-

BOTNÍK SNB
80x36x113 cm

4 790,-

KOMODA LWK
110x43x48,5 cm

4 490,-

7 290,-

moderní sektorový systém v trendovým venkovském stylu s originálními úchytkami, vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic a předsíní, 
materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, barevné provedení: šedá nebo zelená. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. PROVANCE

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

4 790,-

VITRÍNA W1S
50x43x198 cm

5 190,-

šedá šedá

zelená zelená

RTV STOLEK
158x43x49 cm
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T7 VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ
90x57x190 cm

6 580,- 

T2 KOMODA
90x44x110 cm

4 590,-

T8 VITRÍNA
90x44x190 cm

8 090,-

T4 KOMODA
63x44x90 cm

4 390,-

T10 P/L VITRÍNA
46x44x190 cm

6 090,-

T6 KOMODA
140x44x90 cm

6 480,-

T14 KOMODA
140x44x110 cm

7 590,-

T23 KONFERENČNÍ STOLEK
90x60x59 cm

3 290,-

T11 RTV STOLEK
118x50x50 cm

3 490,-

T16 NOČNÍ STOLEK
40x44x50 cm

2 490,-

T13 KONFERENČNÍ STOLEK
120x60x59 cm

3 590,-

T15 SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI

135x57x190 cm

10 790,-

T19 PC STŮL
118x60x78 cm

4 260,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Korpus o šířce až 32 mm.

rustikální sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, lišty dvířek MDF, korpus 
tloušťky 32 mm, kovové úchytky, barevné provedení: dub lefkas. Manželská postel, rozměr plochy na spaní /160x200/ dodávána s roštovými deskami a bez 
matrace. Matrace o rozměrech 160x200 lze dokoupit na základě nabídky ze stran 184 a 185. Komponenty na objednávku – dodací lhůta 6-8 týdnů. 

TEDY

T20 160X200 POSTEL S ROŠTOVÝMI 
DESKAMI

170x205x80 cm

7 390,-

na objednávku

T25 L ROHOVÁ SKŘÍŇ 
VĚŠÁKOVÁ S POLICEMI

110x95x190 cm

9 990,-

na objednávku

na objednávku

T17 ZRCADLO
120x1,6x70 cm

2 290,-

na objednávku
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TYP 10 SKŘÍŇKA 
2DVEŘOVÁ 

1ZÁSUVKOVÁ
135x47x50,8 cm

4 290,-

TYP 11 KOMODA
135x47x72,6 cm

5 990,-

univerzální, praktický sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, který vytvoří maximálně prostorný úložný prostor až do výšky 240 cm v každé 
místnosti, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, kovové úchytky. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Kvalitní 
slovenský výrobek. Možnost dokoupení polic do věšákové skříně TYP 1 nebo do skříňky TYP 5 (v balení 4 ks) s rozměrem (ŠxHxV): 86,6x43,5x1,6 cm v ceně 1 590,-. 

DUNAJ

TYP 4 VITRÍNA 
POLICOVÁ + 

SKLO
45x47x190,8 cm

5 490,-

TYP 6 SKŘÍŇKA 
NA TV SKLO

135x47x190,8 cm

8 690,-

TYP 5 SKŘÍŇKA 
NA TV

90x47x190,8 cm

4 850,-

TYP 13 REGÁL 
VYSOKÝ

90x32x190,8 cm

4 190,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 12 REGÁL NÍZKÝ
135x32x48,6 cm

2 480,-

TYP 8 SKŘÍŇKA NÍZKÁ 2 
ZÁSUVKY

90x47x50,8 cm

3 190,-

TYP 14 SKŘÍŇKA POD 
ROHOVOU SKŘÍŇ

79x79x50,8 cm

3 660,-

TYP 7 SKŘÍŇKA NÍZKÁ 
2DVEŘOVÁ

90x47x50,8 cm

2 690,-

TYP 9 SKŘÍŇKA 2 
ZÁSUVKY ÚZKÁ
45x47x50,8 cm

2 590,-

TYP 2 POLICE DO SKŘÍNĚ 
4 KS

86,6x43,5x1,6 cm

1 590,-

TYP 3 SKŘÍŇ 
POLICOVÁ

45x47x190,8 cm

3 880,-

TYP 15 SKŘÍŇ 
ROHOVÁ

79x79x190,8 cm

7 490,-

24
0 

cm

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

TYP 1 SKŘÍŇ S 
VÝSUVNÝM 
VĚŠÁKEM

90x47x190,8 cm

5 170,-

06 RTV STOLEK
133x47x51 cm

4 090,-

09 POLICE
133x22x34 cm

1 190,-

05 KOMODA 4S
83x41x88 cm

3 590,-

10 PC STŮL 1D1S
120x65x75 cm

3 930,-

14 KONF. STOLEK 135
135x70x45 cm

3 350,-

11 KOMODA 4D4S
220x41x88 cm

8 990,-

12 SKŘÍŇKA S BAREM 3D
83x41x125 cm

4 280,-

08 KOMODA 2D4S
133x41x88 cm

5 550,-

01 VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 2D2S
83x56x200 cm

6 990,-

02 POLICOVÁ SKŘÍŇ 1D2S
50x41x200 cm

4 290,-

03 VITRÍNA 2D2S
83x41x200 cm

6 490,-

04 VITRÍNA 1D2S
50x41x200 cm

4 590,-

moderní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů nebo jídelen, materiál: DTD 
laminovaná, ABS hrany. Barevné provedení: dub sonoma. Komponenty ze sektorového systému se 
prodávají jednotlivě. 

PANAMA
dub sonoma

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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TYP 10 POSTEL 160 S 
ROŠTEM BEZ MATRACE

171,1x207,9x93,6 cm

5 980,-

TYP 03 VITRÍNA 
2W2S SE 

ZÁSUVKAMI
99x39,6x212,1 cm

7 390,-

TYP 04 VITRÍNA 
1W2S

69x39,6x212,1 cm

5 570,-

TYP 12 KONFERENČNÍ 
STOLEK 110

110x60x50 cm

1 380,-

TYP 07 KOMODA 
2D1S SE ZÁSUVKOU

94x37x90,1 cm

4 270,-

TYP 01 SKŘÍŇ SE 
ZRCADLEM 3D4S A SE 

ZÁSUVKOU
159x62,1x212,1 cm

13 570,-

TYP 14 RTV STOLEK 2S
130x37x50,4 cm

3 250,-

TYP 02 DVOUDVEŘOVÁ 
SKŘÍŇ 2D2S SE 
ZÁSUVKAMI

99x62,1x212,1 cm

7 560,-

TYP 11 NOČNÍ STOLEK 1S
49x37x48 cm

1 890,-

TYP 13 POLICE ZÁVĚSNÁ 1W
130x23,7x40 cm

1 990,-

TYP 08 KOMODA 
3D1S SE ZÁSUVKOU

139x37x90,1 cm

4 090,-

TYP 15 JÍDELNÍ 
ROZKLÁDACÍ STŮL OLIVIA

130-175x80x75,5 cm

3 990,-

TYP 09 KOMODA S 
BAREM 1D1W1S1B A SE 

ZÁSUVKOU
94x37x125,3 cm

5 490,-

TYP 16 POLICE 90
90x21,5x26,5 cm

540,-

TYP 17 POLICE 130
130x21,6x26,7 cm

680,-

moderní sektorový systém v tradičním stylu, který vytváří příjemnou útulnou 
atmosféru. Model je doplněn patinovanými rámy a stylovými úchyty, vhodný pro 
vybavení obývacích pokojů, jídelen a ložnic, DTD laminovaná, ABS hrany, MDF 
dvířka, barevné provedení: woodline krém. Komponenty ze sektorového systému 
jsou objednávány jednotlivě. Postel je dodávána bez matrace. Možnost objednání 
matrace o rozměru 160x200 cm ze stran 184 a 185. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 8 cm. 

TIFFY

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 05 REGÁL 
OTEVŘENÝ 2S

69x39,6x212,1 cm

4 290,-

TYP 06 REGÁL 1D2S
69x39,6x212,1 cm

5 590,-

Patinované rámy

POLICOVÁ SKŘÍŇ V
63,7x40,7x200 cm

5 490,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S 
POLICEMI F

104,5x58,7x200 cm

7 990,-

POLICE D
115x21,6x16 cm

780,-

KOMODA E
150x40,7x89,9 cm

6 590,-

RTV STOLEK B
163,8x45,7x53,9 cm

4 580,-

KONFERENČNÍ STOLEK T
110x70x40,5 cm

2 590,-

OTEVŘENÝ REGÁL R
63,7x40,7x200 cm

5 590,-

VITRÍNA C
93,7x40,7x140 cm

6 690,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ 
STŮL S

135-184x86x77 cm

4 660,-

sektorový systém ve stylu Provence vhodný pro vybavení 
obývacích pokojů a jídelen, materiál: DTD laminovaná, 
ABS hrany. Barevné provedení: bílá alba/dub craft zlatý. 
Možnost dokoupení LED osvětlení do skleněných vitrín 
A a K v ceně 490,-/1 ks. Všechny komponenty jsou 
objednávány jednotlivě. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 7,2 cm. 

LANZETTE

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

VITRÍNA A
63,7x40,7x200 cm

6 980,-

LED za příplatek 
490,-

VITRÍNA K
93,7x40,7x140 cm

7 890,-

LED za příplatek 
490,-
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VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S2D 
S POLICÍ

97x49x187 cm

5 990,-

VITRÍNA W1D
57x39x187 cm

4 090,-

KOMODA K1S
127x46x98 cm

6 690,-

SKŘÍŇ S1D
57x39x187 cm

4 190,-

REGÁL RW
68x39x187 cm

3 290,-

KOMODA KS5
57x46x98 cm

4 690,-

VITRÍNA WS
87x39x187 cm

5 190,-

RTV STOLEK RN
127x46x75 cm

3 590,-

NOČNÍ STOLEK SN
57x40x50 cm

1 670,-

ZRCADLO LS
120x7x80 cm

2 490,-

RTV STOLEK RS
127x46x75 cm

5 960,-

KONFERENČNÍ STOLEK LN2
125x65x50 cm

2 380,-

KONFERENČNÍ STOLEK LN
90x60x50 cm

2 170,-

VITRÍNA W2D
127x39x187 cm

9 190,-

KOMODA K2D
127x46x98 cm

6 580,-

SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ S POLICÍ 
S3D

154x60x197 cm

10 290,-

JÍDELNÍ STŮL ST 
ROZKLÁDACÍ

160-203x90x82 cm

8 160,-

VITRÍNA W4D
87x39x187 cm

5 290,-

elegantní sektorový systém v provensálském stylu vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen a ložnic, materiál: korpus DTD 
laminovaná + ozdobné lišty. Barevné provedení: bílá sosna nordická v kombinaci s dubem divokým, kovové úchytky. Komponenty 
ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Postel je dodávána bez matrace s roštem. Možnost objednání matrace o 
rozměru 160x200 cm ze stran 184 a 185. Doporučujeme také široký sortiment skříněk z kuchyňského sektoru Royal z naší nabídky 
na straně 153. 

ROYAL

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

cena za set (skříň S3D + postel + 2 noční stolky)

POSTEL L1 160X200
171x212x74 cm
včetně roštu

6 980,-

Náš 
tip!

20 490,- 
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rustikální sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná + ozdobné 
lišty MDF, kovové úchytky. Barevné provedení: Samoa king. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 
Manželská postel je dodávána s roštem bez matrace. Matrace o rozměrech 160x200 a 180x200 lze dokoupit na základě nabídky ze 
stran 184 a 185. Výška spodního prostoru od podlahy je 10,5 cm. 

KORA

Samoa king

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

NÁSTAVEC KN5
168x40x97 cm

5 360,-

POSTEL KLS2 180X200 S 
ROŠTEM BEZ MATRACE

191x212x68 cm

9 190,-

VITRÍNA KRW1
58x40x193 cm

4 790,-

NOČNÍ STOLEK KSN
58x40x68 cm

2 290,-

REGÁL KR1
68x40x193 cm

3 390,-

POSTEL KLS 160X200 S 
ROŠTEM BEZ MATRACE

171x212x68 cm

8 290,-

VITRÍNA KRW2
88x40x193 cm

6 590,-

NÁSTAVEC KNN1
75x75x97 cm

3 490,-

SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ KS1
88x49x193 cm

6 290,-

SKŘÍŇ KRD1
58x40x193 cm

4 090,-

KOMODA KK2
88x46x97 cm

4 390,-

KOMODA ROHOVÁ KKN1
75x75x97 cm

3 290,-

RTV STOLEK KRT
108x56x77 cm

3 750,-

KOMODA KK1
88x46x97 cm

3 790,-

PC STŮL KB
149x61x75 cm

6 690,-

RTV STOLEK ROHOVÝ KRTN
86x61x77 cm

3 890,-

ZRCADLO KC2
126x6x84 cm

1 940,-

RTV STOLEK KRT2
158x46x59 cm

6 190,-

SKŘÍŇ KS2 VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI

158x62x193 cm

9 480,-

KONF. STOLEK KL
120x80x53 cm

1 990,-

KONF. STOLEK KL2
125x65x53 cm

2 490,-

KOMODA KK3
128x46x97 cm

6 190,-

KOMODA KK6
158x46x117 cm

7 290,-

KOMODA KK6P – PLNÉ 
DVEŘE

158x46x117 cm

7 290,-

BAROVÁ SKŘÍŇKA KK5
88x39x136 cm

4 280,-

KOMODA KK4
168x46x97 cm

6 280,-

KOMODA KK7
158x46x136 cm

7 790,-

NÁSTAVEC KN4
128x40x97 cm

4 950,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ 
STŮL ST

160-203x90x82 cm

8 180,-

SKŘÍŇ KS3 VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI

208x62x210 cm

13 290,-

Náš 
tip!



105SEKTOROVÝ NÁBYTEK

rustikální sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: 
DTD laminovaná + ozdobné lišty MDF, kovové úchytky. Barevné provedení: sosna andersen. Komponenty ze 
sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. Manželská postel je dodávána s roštem bez matrace. Matrace 
o rozměrech 160x200 a 180x200 lze dokoupit na základě nabídky ze stran 184 a 185. Výška spodního prostoru 
od podlahy je 10,5 cm. 

KORA

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

KONF. STOLEK KL2
125x65x53 cm

2 760,-

NÁSTAVEC KN4
128x40x97 cm

5 570,-

POSTEL KLS 160X200 S 
ROŠTEM BEZ MATRACE

171x212x68 cm

8 760,-

VITRÍNA KRW1
58x40x193 cm

5 680,-

RTV STOLEK KRT2
158x46x59 cm

5 850,-

NÁSTAVEC KN5
168x40x97 cm

6 190,-

SKŘÍŇ KS2 VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI

158x62x193 cm

9 740,-

SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ KS1
88x49x193 cm

7 490,-

SKŘÍŇ KS3 VĚŠÁKOVÁ S 
POLICEMI

208x62x210 cm

15 090,-

VITRÍNA KRW2
88x40x193 cm

7 790,-

NÁSTAVEC KNN1
75x75x97 cm

4 190,-

KOMODA KK2
88x46x97 cm

4 960,-

KOMODA ROHOVÁ KKN1
75x75x97 cm

3 690,-

RTV STOLEK KRT
108x56x77 cm

4 790,-

KOMODA KK1
88x46x97 cm

4 690,-

PC STŮL KB
149x61x75 cm

7 770,-

RTV STOLEK ROHOVÝ KRTN
86x61x77 cm

ZRCADLO KC3
112x6x79 cm

4 390,- 2 590,-

7 990,-

KONF. STOLEK KL
120x80x53 cm

2 290,-

SKŘÍŇ KRD1
58x40x193 cm

5 170,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ 
STŮL ST

160-203x90x82 cm

8 090,-

KOMODA KK4
168x46x97 cm

7 790,-

KOMODA KK7
158x46x136 cm

KOMODA KK6, 
158x46x11746 cm

8 890,-

KOMODA KK3
128x46x97 cm

7 380,-

KOMODA KK6P – PLNÉ 
DVEŘE

158x46x117 cm

7 990,-

BAROVÁ SKŘÍŇKA KK5
88x39x136 cm

5 280,-

REGÁL KR1
68x40x193 cm

3 870,-

NOČNÍ STOLEK KSN
58x40x68 cm

2 390,-
POSTEL KLS2 180X200 S 
ROŠTEM BEZ MATRACE

191x212x68 cm

9 490,-

sosna andersen
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ZRCADLO 12
120x1,6x80 cm

2 490,-

KOMODA 06
76x42x127 cm

4 690,-

ROHOVÁ SKŘÍŇ 14 L
90/106x58/42x192 cm

9 990,-

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ 18
178x58x214 cm

13 590,-

SKŘÍŇ 02
56x58x192 cm

5 490,-

SKŘÍŇ 01
96x58x192 cm

6 580,-

VITRÍNA 03
96x42x192 cm

8 090,-

VITRÍNA 05
96x42x192 cm

6 580,-

KOMODA S VITRÍNAMI 08
137x42x122 cm

7 590,-

KOMODA 07
137x42x103,5 cm

6 480,-

ÚLOŽNÝ PROSTOR 25 POD 
POSTEL

150x48x19,5 cm

2 780,-

POLICE 11
120x18x32 cm

1 290,-

NOČNÍ STOLEK 24
45x42x55 cm

1 790,-

KOMODA 10
96x42x72,5 cm

3 690,-

RTV STOLEK 09
137x42x53 cm

4 090,-

KONF. STOLEK 13
120x60x60 cm

3 490,-

luxusní sektorový nábytek vysoké kvality v masivním designu s prvky surového malovaného dřeva a výraznou 
reliéfní kresbou, s efektním LED podsvícením, vhodný pro vybavení obývacích pokojů, ložnic a jídelen, korpus 
do tloušťky 48 mm, kovové montáže, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, barevné provedení: jasan světlý, jasan 
tmavý nebo jasan bílý. Možnost dokoupení LED osvětlení. Komponenty ve všech třech barevných provedeních 
se objednávají jednotlivě. Manželská postel (rozměr plochy na spaní 160x200 cm) dodávána s roštem bez 
matrace. Matrace o rozměrech 160x200 lze dokoupit na základě nabídky ze stran 184 a 185. 

INFINITY

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

desky z masivního dřeva jasan bílý jasan tmavý

jasan tmavý

ROHOVÁ KOMODA 15 L
131/90x42x103,5 cm

7 880,-

LED za příplatek 1 190,-

LED za příplatek 830,- LED za příplatek 1 090,- LED za příplatek 1 090,- LED za příplatek 890,-

VITRÍNA 04
56x42x192 cm

6 090,-

LED za příplatek 
780,-

LED za příplatek 1 090,-

POSTEL 19 S ROŠTEM 160X200
170x210x100 cm

9 390,-

LED za příplatek 1 380,-

jasan bílý

jasan světlý

jasan tmavý

LED za příplatek 890,-LED za příplatek 
890,-

podsvícená deska (efektní LED 
osvětlení) z masivního dřeva

korpus o šířce až 48 mm
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9 490,-

TYP 14 NÁSTAVEC NA 
SKŘÍŇ 3D

160,8x55x47,2 cm

3 130,-

TYP 16 ZÁVĚSNÁ POLICE 90
92,8x21,6x30,2 cm

780,-

TYP 18 KONFERENČNÍ 
STOLEK 70

66x38x49,5 cm

1 390,-

TYP 15 ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 
2D

139,2x25x33 cm

1 630,-

TYP 17 ZÁVĚSNÁ POLICE 140
139,2x21,6x30,2 cm

890,-

TYP 19 KONFERENČNÍ 
STOLEK 110

110x60,5x50 cm

1 790,-

TYP 8 KOMODA S 
BAREM 2W3S1B

140x39x118 cm

5 990,-

TYP 22 PC STŮL 1D3S
150x67x74 cm

5 480,-

TYP 11 KOMODA 4S
92,3x34x96 cm

4 390,-

GRAND TYP 12 JÍDELNÍ 
ROZKLÁDACÍ STŮL
160-210x90x77 cm

4 190,-

TYP 13 RTV STOLEK 2D1S
140x55x51 cm

3 590,-

TYP 21 NOČNÍ STOLEK 1S
62,8x39x29 cm

1 650,-

TYP 1 VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ SE 
3 POLICEMI A ZÁSUVKAMI 

3D3S
160,8x55x192 cm

8 990,-

TYP 5 VITRÍNA 
1W1S

63x39x192 cm

4 450,-

TYP 6 REGÁL 
1S/60

62,8x39x192 
cm

3 890,-

TYP 7 REGÁL 
1S/90

92,8x39x192 cm

4 690,-

TYP 9 KOMODA 2D4S
140x39x96 cm

4 970,-

TYP 20 POSTEL 160X200
181x205x70 cm

3 690,-

TYP 10 KOMODA 4D
92,8x39x96 cm

2 990,-

dub sonoma

elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů, ložnic a pracoven, materiál: DTD laminovaná. Hrany jednotlivých 
komponentů jsou zakončeny vroubkovanou lištou. Barevné provedení: dub sonoma. Manželská postel 160 je dodávána bez matrace 
a roštu. Komponenty 01,12,14,20,22 jsou na objednávku s dodací lhůtou 6-8 týdnů. Matrace a rošt o rozměru 160x200 cm lze dokoupit na 
základě nabídky ze stran 184 a 185 

GRAND

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 3 VĚŠÁKOVÁ 
SKŘÍŇ S 1 POLICÍ 

2D1S
92,8x55x192 cm

5 870,-
bez zrcadla se zrcadlem
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REGÁL OTEVŘENÝ LEVÝ R1
63x39,7x197,2 cm

4 970,-

VITRÍNA C
102,8x39,7x150,7 cm

7 590,-

LED za příplatek 490,-/ks

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 
 S POLICÍ F

102,8x56x197,2 cm

7 890,-

KOMODA G
102,8x39,7x95,7 cm

5 360,-

KOMODA E
147,6x39,7x95,7 cm

7 450,-

4 970,-

RTV STOLEK B
132,8x39,7x50,3 cm

3 690,-

POLICE D
120x20x21 cm

690,-

POLICE U
80x20x21 cm

470,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ 
STŮL S

135-184x86x77 cm

4 990,-

KONFERENČNÍ STOLEK T
120x60x44,5 cm

2 790,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů a jídelen, materiál: DTD laminovaná, dvířka MDF. Barevné provedení: dub wotan. 
Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé podbarvení) pro skleněné vitríny A1, A2 a C v ceně 490,- /1 ks. Komponenty jsou objednávány jednotlivě. TORONTA

POLICOVÁ SKŘÍŇ LEVÁ V1
63x39,7x197,2 cm

6 090,-

VITRÍNA LEVÁ A1
63x39,7x197,2 cm

6 980,-

LED za příplatek 490,-/ks

6 980,-

VITRÍNA PRAVÁ A2
63x39,7x197,2 cm

REGÁL OTEVŘENÝ PRAVÝ 
R2

63x39,7x197,2 cm

6 090,-

POLICOVÁ SKŘÍŇ PRAVÁ V2
63x39,7x197,2 cm

retro sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích pokojů nebo jídelen, materiál: DTD laminovaná, 
barevné provedení: dub sonoma/bílá. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. 

OSLO

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

SKLENĚNÁ VITRÍNA 75462
98,7x39,1x200,1 cm

8 690,-

TV STOLEK 75391
117,1x39,1x56,9 cm

3 190,-

SKLENĚNÁ VITRÍNA 75461
50,2x39,1x200,1 cm

5 090,-

KOMODA 75381
147x39,1x81 cm

KOMODA 75456
98,7x39,1x100,9 cm

4 390,-

3 290,-

KOMODA 75387
98,1x39,1x81 cm

KOMODA 75454
195,7x39,1x81,7 cm

5 450,-

VITRÍNA 75382
50,1x39,1x170,6 cm

3 390,-

KONF. STOLEK 75384
98,6x60,1x42,6 cm

2 490,-

REGÁL SE ZÁSUVKOU 75385
55,1x18,4x170,6 cm

2 790,-

4 250,-
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Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

SEKTOROVÝ NÁBYTEK

elegantní sektorový systém vhodný pro vybavení obývacích 
pokojů, studentských pokojů, jídelen a ložnic, materiál: DTD 
laminovaná, ABS hrany, dvířka MDF, barevné provedení: bílý 
vysoký lesk HG/dub wotan. Postel 160x200 je dodávána 
bez matrace a roštu. Možnost dokoupení matrace (minimální 
doporučená výška je 9 cm) a roštu o rozměru 160x200 ze 
stran 184 a 185. Komponenty ze sektorového systému jsou 
objednávány jednotlivě. Možnost dokoupení LED osvětlení 
s bílým podbarvením pro vitrínu 2d2w v ceně: 290,- a pro 
vitrínu 1d1w1s v ceně: 390,-. 

VILGO

SKŘÍŇ SE ZRCADLEM 
5D

151x56x202 cm

13 990,-

REGÁL VISACÍ 160
156x32x40 cm

2 090,-

PC STŮL 1S
120x67x76 cm

4 690,-

REGÁL NÍZKÝ 2D
95x41,5x156,5 cm

6 450,-

SKŘÍŇ 4D
106x56x202 cm

8 660,-

NOČNÍ STOLEK 1S
60,5x40x50,5 cm

2 390,-

VITRÍNA 1D1W1S
68x41,5x202 cm

6 950,-

POLICE 100
100x20x21 cm

690,-

VITRÍNA NÍZKÁ 2D2W
98x41,5x156,5 cm

6 990,-

KONFERENČNÍ STOLEK 90
90x60x35,5 cm

1 990,-

KOMODA 2D1S
106x41,5x84,5 cm

4 590,-

POLICE 150
150x20x21 cm

890,-

KOMODA 2D3S
156x41x84,5 cm

6 640,-

JÍDELNÍ ROZKLÁDACÍ STŮL
135-184x86x78 cm

4 590,-

RTV STOLEK 1D/160
156x41,5x61 cm

3 860,-

POSTEL 160
166x205,5x89 cm

4 790,-

REGÁL OTEVŘENÝ 1D1S
60,8x41,5x202 cm

4 990,-

LED osvětlení 4bodové 390,-
LED osvětlení 2bodové 290,-

NEW
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dub sonoma

KOMODA 14
50x29x82 cm

2 470,-

KOMODA 34
90x29x82 cm

2 990,-

KOMODA 35
110x29x82 cm

3 990,-

NÁSTAVEC 83N
123x53x43 cm

2 990,-

PC STŮL 21
110x52x73 cm

2 990,-

POLICE 10
110x23x10 cm

790,-

REGÁL 70
50x29x181 cm

2 690,-

REGÁL 71
50x29x181 cm

2 990,-

KOMODA 33
60x29x82 cm

1 990,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

univerzální systém vhodný pro vybavení dětských pokojů, kanceláří, šatníků a obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení dub sonoma nebo bílá. NOKO-SINGA

RTV STOLEK 12
110x41x40 cm

2 690,-

NÁSTAVEC 82N
82x53x43 cm

1 990,-

SKŘÍŇ 80
82x53x184 cm

4 590,-

SKŘÍŇ 81
82x53x184 cm

5 590,-

SKŘÍŇ 82
123x53x184 cm

7 950,-

SKŘÍŇ 84
123x53x184 cm

7 690,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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sestava vhodná pro vybavení dětských a studentských 
pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: antracit/
bílá/žlutá, rozměry (ŠxHxV): regál 80x33x173 cm, PC stůl 
100x50x75,5 cm, police 100x22x50 cm, skříň 70x50x190 
cm. Možnost dokoupení komody v rozměrech (ŠxHxV): 
120x40,5x84 cm v ceně 4 690,-. 

13 290,-

MASIMO

2 390,-

TYP 10 BOTNÍK 3K
80x27x121 cm

2 380,-

TYP 12 KOMODA 1D4S
80x33x85 cm

1 790,-

TYP 14 KOMODA 2D1S
80x33x85 cm

1 680,-

TYP 11 BOTNÍK 2K
80x27x85 cm

1 490,-

TYP 13 KOMODA 2D
80x33x85 cm

1 990,-

TYP 09 PC STŮL 1D1S
120x55x77 cm

2 360,-

TYP 03 VITRÍNA 1D1W1S
40x33x183 cm

1 890,-

TYP 06 REGÁL OTEVŘENÝ 
VYSOKÝ 80

80x33x183 cm

2 980,-

TYP 02 VITRÍNA 2D1W1S/80
80x34x145 cm

3 080,-

TYP 08 KOMODA 2D5S
120x33x85 cm

2 690,-

TYP 07 KOMODA 3D2S
120x33x85 cm

1 890,-

TYP 04 REGÁL 1D1S 
SE ZÁSUVKOU
40x33x183 cm

TYP 05 REGÁL 
2D1S

40x33x183 cm

2 150,-

TYP 16 
REGÁL NÍZKÝ 
OTEVŘENÝ 80
80x33x85 cm

990,-

TYP 17 
VĚŠÁKOVÁ 

STĚNA
80x23x100 cm

990,-

TYP 18 KONFERENČNÍ 
STOLEK 115

115x55x48 cm

1 090,-

TYP 15 RTV STOLEK 2D
120x42x46 cm

1 590,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TOPTY moderní sektorový systém vhodný pro vybavení kanceláří, pracoven nebo obytných prostor a 
chodeb, DTD laminovaná, barevné provedení: bílá + dub sonoma. Komponenty ze sektorového 
systému jsou objednávány jednotlivě.

3 650,-

TYP 01 DVOUDVEŘOVÁ 
SKŘÍŇ 2D1S SE ZÁSUVKOU

80x57x183 cm

SESTAVA

KOMODA

KOMODA

SESTAVA

4 690,-
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KOMODA 1D-3S TYP 35
56x40,2x116,3 cm

3 990,-

KOMODA 2D-6S TYP 42
118,7x40,2x76,5 cm

5 590,-

SKŘÍŇ 1D3S TYP 10
56x40,2x190,5 cm

5 590,-

POSTEL 90X200 S 
ÚLOŽNÝM PROSTOREM 

TYP 90
206,1x95,8x80,5 cm

6 990,-

KOMODA 1S TYP 44
84x40x76,5 cm

3 090,-

KOMODA 3D-1S TYP 31
84x40,2x130,7 cm

4 990,-

POLICE 118 TYP 61
118x25x21,6 cm

990,-

KOMODA 1D-5S TYP 41
118,7x40,2x76,5 cm

5 390,-

KOMODA 5S TYP 43
84x40,2x76,5 cm

4 450,-

REGÁL 3S TYP 11
56x40,2x190,5 cm

4 970,-

POLICE 84 TYP 62
84x25x21,6 cm

790,-

POLICE 3D TYP 60
118,7x25,2x83,2 cm

2 770,-

KOMODA 4D-2S TYP 33
84x40,2x116,3 cm

4 940,-

ÚLOŽNÝ PROSTOR TYP 96 
POD POSTEL TYP 92

66,1x199,9x23 cm

2 590,-

PC STŮL 3S TYP 80
118,7x60x76,5 cm

5 690,-

KOMODA 3S TYP 32
84x40,2x130,7 cm

4 690,-

NOČNÍ STOLEK 1S TYP 95
49,1x40,2x37,6 cm

1 560,-

ROHOVÁ SKŘÍŇ 2D TYP 21
96x96x190,5 cm

10 360,-

SKŘÍŇ 2D-2S TYP 20
84x58,2x190,5 cm

9 190,-

SKŘÍŇ 3D TYP 22
220,1x60x207,5 cm

14 670,-

cena za set (skříň 3D + postel 160x200 + 2 noční stolky) 25 390,-

7 790,-

POSTEL TYP 92

166,4x218x91,5 cm

160x200 cm

25 390,- 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

ANGEL sektorová sestava vhodná pro vybavení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá craft, postele 200x90 cm a 200x160 
jsou dodávány bez matrace a roštu. Postel 90x200 je dodávána se zásuvkou pod postel, která slouží jako úložný prostor nebo po vložení matrace může sloužit jako 
přistýlka pro hosta. Postel 160x200 je dodávána bez úložného prostoru. Možnost dokoupení matrace a roštu z naší nabídky na stranách 184 a 185. Komponenty 
se prodávají jednotlivě. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm.



113NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE

6 390,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ TYP 02
90x55x190 cm

věšáková skříň s policemi

12 190,-

SKŘÍŇ 3DVEŘOVÁ TYP 01
135x55x190 cm

věšáková skříň s policemi

2 050,-

REGÁL TYP 08
59x25x175 cm

5 290,-

POSTEL TYP 04 LŮŽKO 90X200 CM
204x96x64 cm

(bez roštu a matrace)

NOČNÍ STOLEK TYP 05
45x40x38 cm

1 470,-

SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ TYP 07
204x25x39 cm

2 690,-

PC STŮL TYP 06
104x50x76 cm

3 290,-

EMIO sektorová sestava vhodná pro vybavení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: 
dub sonoma/bílá. Komponenty ze sektorové sestavy jsou objednávány jednotlivě. K posteli doporučujeme zakoupit rošt a 
matraci o rozměrech 90x200 na základě naší nabídky ze stran 184 a 185.

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

dub sonoma/bílá

KONF. STOLEK
120x59x55 cm

1 360,-

RTV STOLEK 2D1S
123,2x38,3x42,5 cm

1 990,-

KOMODA 1D1S
83,4x34,3x42,5 cm

1 280,-

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 1D
120x23x55 cm

1 190,-

ZÁVĚSNÁ POLICE 120
120x21,6x45,4 cm

840,-

2 990,-

KOMODA 3D2S
123,2x34,3x85,5 cm

3 150,-

VITRÍNA 2D1W1S/80
83,4x34,3x144,7 cm

1 890,-

REGÁL OTEVŘENÝ 1S
50,2x34,3x195,5 cm

2 080,-

KOMODA 2D1S
83,4x34,3x85,5 cm

1 860,-

PC STŮL 1S SE ZÁSUVKOU
120x54x77 cm

3 990,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 4D S 
POLICEMI

83,4x55,3x195,5 cm

2 580,-

REGÁL 2D1S VITRÍNA 1D1W1S
50,2x34,3x195,5 cm

2 590,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cmTEYO

moderní sektorový systém vhodný pro vybavení 
dětských nebo studentských pokojů, materiál: 
DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
sonoma nebo bílá/dub sonoma, postel je 
dodávána s úložným prostorem bez roštu a bez 
matrace. Možnost dokoupení matrace a roštu o 
rozměrech 90x200 z nabídky na stranách 184 a 
185. Komponenty jsou objednávány jednotlivě.

POSTEL 1S/90 S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
95,6x203,2x60,5 cm

3 560,-

Cenový
trhák
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VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 2D2S S 
POLICÍ A ZÁSUVKAMI

85,8x59,3x210,4 cm

6 590,-

DIAZ moderní sektorový systém vhodný pro vybavení dětských nebo studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub madura/wellington, postel je dodávána s roštovou deskou bez matrace. Možnost dokoupení matrace o 
rozměrech 90x200 z naší nabídky na stranách 184 a 185. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě.

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

REGÁL 2D1S
55,8x36,5x210,4 cm

4 490,-

REGÁL OTEVŘENÝ 1D1S
55,8x36,5x210,4 cm

3 790,-

POSTEL 2S/90 S ROŠTOVOU DESKOU 
A ÚLOŽNÝM PROSTOREM

206,9x94,8x71,4 cm

5 780,-

KONTEJNER 3S
45,8x36,5x57,6 cm

1 990,-

PC STŮL
104x60x75,6 cm

1 990,-

POLICE 100
100x21,6x20 cm

860,-

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ 
ROHOVÁ 2D

100,9x100,9x210,4 cm

6 690,-

šedábílá

11 990,-

FANY

kombinovaná víceúčelová postel, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma, šedá nebo 
bílá, rozměry (ŠxHxV): 216x116x110 cm. Součástí soupravy je: výsuvní PC stůl, schody, skříňka s 
policí a roštová deska. Možnost dokoupit matrace o rozměru 90x200 dle naší nabídky ze stran 
184 a 185. 

Cenový
trhák

dub sonoma
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sestava vhodná pro vybavení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD fóliovaná, barevné provedení: bílá/taupe šedohnědá. Postel je dodávána bez roštu a bez matrace. K posteli 
doporučujeme zakoupit kovový rošt 7861 v pevném rámu a matraci o rozměru 90x200 z naší nabídky ze str. 184 a 185. Rozměry (ŠxHxV): nástavec nad postel: 304x53,5x203 cm, postel: 
90x200: 94x203,4x42,3 cm, úložný prostor: 189,4x93x21,9 cm. K posteli je možnost dokoupení úložného prostoru, který může sloužit jako odkládací prostor nebo při vkládání matrace může 
sloužit jako přistýlka pro hosta. Vnitřní rozměr úložného prostoru (ŠxHxV): 195x90x13 cm. 

TIDY
nástavec nad postel 304x53,5x203 cm 

postel 90x200 94x203,4x42,3 cm 

KONTEJNER 3S
40x40x58,3 cm

1 560,-

KOMODA 3S
80x40,3x81 cm

2 480,-

PC STŮL 110
108x55x74 cm

1 490,-

POSTEL 90
94,8x205,3x81 cm

4 090,-

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA 110
108x23,6x29,3 cm

790,-

VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ S POLICÍ 2D
90x57,6x217,3 cm

4 550,-

POLICE 110
108x25,2x10 cm

580,-

POLICE 80
80x25,2x10 cm

490,-

ORESTES
sektorová sestava vhodná pro vybavení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD 
laminovaná, ABS hrany, provedení: dub san remo. Postel je vybavena úložným prostorem 
a dodávána s roštovou deskou, bez matrace. Možnost dokoupení matrace o rozměrech 
90x200 z naší nabídky na stranách 184 a 185. Komponenty ze sektorového systému jsou 
objednávány jednotlivě. Možnost kombinovat s předsíňovou sestavou Orestes.

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

12 580,-
úložný prostor 189,4x93x21,9 cm 
2 690,-

2 790,-

taburet s úložným prostorem, 
materiál: látka, provedení: šedá/bílá, 
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

17 690,- zvýhodněná cena za set (nástavec + postel + úložný prostor)

GAZMEND
490,- 560,-

stan – teepee, provedení: šedá/bílá/vzor, (ŠxHxV): 120x120x150 cm 
Model jen do vyprodání zásob.

ETENT
1 450,- 1 690,-

-14%

-12%



116 NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE

2 990,-

TYP 36 POSTEL 90/200 BEZ 
MATRACE A ROŠTU

94x205x70cm

4 490,-

TYP 2 KOMODA 4S
80x40x93 cm

TYP 8 PC STŮL
110x50x76 cm

TYP 9 ZÁVĚSNÁ POLICE
110x23x50 cm

1 790,-

TYP 22 NOČNÍ STOLEK
55x44x51 cm

1 890,-SVEND

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

FIERA

KOMODA 4S1D
90x40x96cm

4 690,-

POSTEL 90X200 CM
95x205x93cm

2 890,-

SKŘÍŇ 2D
105x55x202cm

7 990,-

SKŘÍŇ 3D
153x55x202cm

11 460,-

KOMODA 3S
80x45x95cm

3 790,-

PC STŮL
110x55x73cm

4 290,-

ZÁVĚSNÁ POLICE 110
110x23x50cm

1 790,-

NOČNÍ STOLEK
55x45x45cm

1 770,-

sektorová sestava vhodná pro vybavení dětských a studentských 
pokojů, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, kožené úchytky, 
provedení: bílá. Rozměr lůžka: 90x200 cm. Možnost dokoupení matrace 
a roštu o rozměru 90x200 cm na základě nabídky na stranách 184 a 
185. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

5 590,-

TYP 5 KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ 
80 3S1D

80x40x160 cm

6 650,-

TYP 6 VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ 2D S 
POLICEMI

80x50x193 cm

moderní sektorový systém vhodný pro vybavení dětských a studentských pokojů, 
ze kterého si můžete poskládat sestavu podle vlastních představ, materiál: DTD 
laminovaná, ABS hrany, barevné provedení: bílá + úchytky v barvách červená, zelená, 
oranžová (dle vašeho výběru). Cena úchytky 99,-/ks. Postel je dodávána bez roštu a 
bez matrace. Možnost dokoupení matrace a roštu na základě nabídky ze stran 184 a 
185. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány jednotlivě. 

3 960,-
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bílá+šedápřírodní+šedápřírodní+bílá

dětská police na stěnu závěsná, barevné provedení: přírodní+bílá, 
přírodní+šedá, materiál: masivní dřevo, rozměry (ŠxHxV): 33x10x56 cm. 
Nosnost 3 kg. 

JOLI
550,- 

schody pro děti s úložným prostorem, 
materiál: MDF, barevné provedení: bílá. 
Rozměry (ŠxHxV): 33x34x36 cm.

HURLEY
890,- 

dětská modulární skříň, 6x úložné 
boxy, materiál: plast+kov, modrá barva 
+ barevné dětské motivy, rozměry 
(ŠxHxV): 75x37x111 cm. 

EDRIN
790,- 

dětská modulární skříň se závěsným 
prostorem a úložnými boxy, barevné 
provedení: šedá + barevné vzory, 
rozměry (ŠxHxV): 111x47x147 cm. 

HAKON
1 490,- 

praktická modulární skříň se závěsným 
prostorem a úložnými boxy, barevné 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
148x46x202 cm. 

ZAFOD
2 550,- 

dětská modulární skříň se závěsným 
prostorem a úložnými boxy, barevné 
provedení: šedá + barevné vzory, 
rozměry (ŠxHxV): 75x37x111 cm. 

BIARO
990,- 

dětská modulární skříň s úložnými 
boxy, barevné provedení: šedá + 
barevné vzory, rozměry (ŠxHxV): 
74x37x148 cm. 

ATREY
990,- 

praktická modulární skříň se závěsným 
prostorem a úložnými boxy, barevné 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
111x46x185 cm. 

ZALVO
1 750,- 

dětská modulární skříň s věšákovou 
tyčí, 5x úložné boxy, materiál: 
plast+kov, modrá barva + barevné 
dětské motivy, rozměry (ŠxHxV): 
75x37x147 cm. 

FRIN
990,- 

dětská modulární skříň se závěsným 
prostorem a úložnými boxy, barevné 
provedení: růžová + barevné vzory, 
rozměry (ŠxHxV): 111x47x147 cm. 

NURMI
1 650,- 

stylová modulární dětská skříň se 
závěsným prostorem a úložnými boxy, 
bílá barva + hnědé dětské motivy, 
rozměry (ŠxHxV): 107x47x142 cm. 

KITARO
1 890,- 

dětská modulární skříň, 6x úložné 
boxy na prádlo s dětskými barevnými 
motivy, materiál: plast+kov, bílá barva 
+ barevné dětské motivy, rozměry 
(ŠxHxV): 75x37x111 cm. 

DINOS
850,- 

praktická modulární skříň se závěsným 
prostorem a úložnými boxy, barevné 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
75x46x111 cm. 

ZERUS
790,- 

stylová modulární dětská skříň se 
závěsným prostorem a 5 úložnými 
boxy, bílá barva + hnědé dětské 
motivy, rozměry (ŠxHxV): 75x37x147 
cm. Doplnění zásob 30.05.2023.

KIRBY
990,- 

dětská modulární skříň se závěsným 
prostorem a úložnými boxy, barevné 
provedení: růžová + barevné vzory, 
rozměry (ŠxHxV): 75x47x129 cm. 

NORME
990,- 

dětská modulární skříň, dvě části 
s věšákovou tyčí, 6x úložné boxy, 
materiál: plast+kov, tmavě šedá barva 
+ barevné dětské motivy, rozměry 
(ŠxHxV): 107x47x142 cm. 

AVERON
1 650,- 

dětská modulární skříň, skříňka s 
věšákovou tyčí + 4x úložné boxy, 
materiál: plast+kov, zelená barva 
+ barevné dětské motivy, rozměry 
(ŠxHxV): 75x37x111 cm. 

TEKIN
850,- 

1 590,- 
policový regál, barevné provedení: bílá+šedá, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 
76x27x108 cm. Nosnost 5 kg/police. 

BARNIE
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dětský set 1+4 – stůl a 4 židle, materiál: plast, provedení: mix barev, rozměry 
(ŠxHxV) stůl: 51x51x46 cm, židle: 30,5x27x44 cm, výška x hloubka sedu: 
24x27 cm. Doplnění zásob 21.08.2023

ZILBO
1 290,- 1 650,-

dětský set 1+2 – stůl a 2 židle, deska stolu s dětským motivem, materiál: plast, provedení: růžová + nohy korálové barvy 
nebo modrá+zelená+bílé nohy, rozměry (ŠxHxV) stůl: 51,5x51,5x44 cm, židle: 30x28x46 cm, výška x hloubka sedu: 
23x28 cm. 

BALTO
1 290,- 

organizér na hračky třípolicový s 
vícebarevnými látkovými košíky, 
dětský vzor po stranách, materiál: 
MDF fóliovaná + kovové tyče + 
látkové košíky, rozměry (ŠxHxV): 
62,3x26,5x74 cm. Skladem od 
30.05.2023

DARLING TYP 1
1 190,- 

organizér na hračky čtyřpolicový 
s vícebarevnými bedničkami, 
materiál: MDF laminovaná, kovové 
tyče+plastové bedničky, rozměry 
(ŠxHxV): 86x26,5x78 cm. 

KIDO TYP 1
1 990,- 

víceúčelový organizér, materiál: 
MDF laminovaná + kovové tyče + 
plastové bedničky, barevné provedení: 
přírodní+mix barev, rozměry (ŠxHxV): 
63,5x38x76 cm. 

MAISIE
2 650,- 

organizér na hračky třípolicový s 
vícebarevnými látkovými košíky, 
materiál: DTD laminovaná + kovové 
tyče + látkové košíky, rozměry 
(ŠxHxV): 82,5x29,3x60 cm. 

NORDEN
1 350,- 

organizér na hračky třípolicový 
s vícebarevnými bedničkami, 
materiál: DTD laminovaná, kovové 
tyče+plastové bedničky, rozměry 
(ŠxHxV): 65x26,5x60 cm. 

KIDO TYP 3
1 350,- 

víceúčelový organizér s 
různobarevnými látkovými košíky, 
materiál: DTD + kovové tyče + látkové 
košíky, barevné provedení: bílá/
vzor+mix barev, rozměry (ŠxHxV): 
62x26,5x74 cm. 

NOMITO TYP 1
1 290,- 

organizér na hračky třípolicový s 
vícebarevnými látkovými košíky, 
dětský vzor po stranách, materiál: 
DTD fóliovaná + kovové tyče + 
látkové košíky, rozměry (ŠxHxV): 
82,5x29,5x60 cm. Skladem od 
30.05.2023

DARLING TYP 2
1 390,- 

organizér na hračky třípolicový 
s vícebarevnými bedničkami, 
materiál: DTD laminovaná, kovové 
tyče+plastové bedničky, rozměry 
(ŠxHxV): 65x26,5x60 cm. Skladem od 
30.05.2023

KIDO TYP 2
1 190,- 

organizér na hračky třípolicový s 
různobarevnými bedničkami, materiál: 
DTD + kovové tyče + plastové 
bedničky, barevné provedení: bílá/
vzor+mix barev, rozměry (ŠxHxV): 
65x26,5x60 cm. Skladem od 
30.05.2023

DARLING TYP 3
990,- 

dětská knihovna se sedadlem, se šesti 
policemi, materiál: MDF laminovaná + 
látková sedadla, barevné provedení: 
bílá, rozměry: (ŠxHxV): 112x27x61 cm. 

FERIA
2 990,- 

organizér na hračky třípolicový s 
různobarevnými bedničkami, materiál: 
MDF laminovaná + kovové tyče + 
plastové bedničky, barevné provedení: 
bílá+mix barev, rozměry (ŠxHxV): 
86x26,5x78 cm. 

MADY
1 990,- 

třípolicový organizér na hračky s 
různobarevnými látkovými košíky, 
materiál: DTD + kovové tyče + látkové 
košíky, barevné provedení: bílá/
vzor+mix barev, rozměry (ŠxHxV): 
82x26,5x74 cm. 

NOMITO TYP 2
1 490,- 

organizér na hračky třípolicový s 
různobarevnými bedničkami, materiál: 
MDF laminovaná + kovové tyče + 
plastové bedničky, barevné provedení: 
bílá+mix barev, rozměry (ŠxHxV): 
86x26,5x78 cm. 

MAISAN
1 990,- 

víceúčelový úložný box, materiál: 
MDF, barevné provedení: bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 80x40x44,5 cm. 

KORDELIA
2 100,- 

organizér na hračky třípolicový s 
barevnými bedničkami, materiál: 
DTD laminovaná + kovové tyče 
+ plastové bedničky, barevné 
provedení: šedá+modrá, rozměry 
(ŠxHxV): 65x26,5x60 cm. Model jen 
do vyprodání zásob

MAHEK
1 290,- 

-21%
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bílá dub sonoma

dub artisan dub artisan

moderní víceúčelový regál s mnohostranným 
použitím, materiál: DTD laminovaná, provedení: 
dub sonoma, černá nebo bílá, rozměry regálu 
uloženého vertikálně (ŠxHxV): 68,5x25x161,3 
cm, rozměry regálu uloženého horizontálně 
(ŠxHxV): 156,3x25x73,4 cm. Regál je obalen 
páskou také zezadu, takže je vhodný i do 
prostoru. 

ADEN
2 890,- 

dub sonoma černá

bílá dub sonoma černá bílá

moderní víceúčelový regál s mnohostranným 
použitím, materiál: DTD laminovaná, provedení: 
dub artisan, dub sonoma nebo bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): Kloe III: 73-125x24x83 cm, Kloe II: 73-
125x24x138 cm, Kloe I: 73-125x33x188 cm. 
Regál je obalen páskou také zezadu, takže je 
vhodný i do prostoru. 

KLOE

dub artisan

víceúčelový regál, černá, bílá, dub nebo americká třešeň + chrom, korpus tloušťky 36 mm, (ŠxHxV): 110x29x191 cm. Regál je 
obalen páskou také zezadu, takže je vhodný i do prostoru.  

ALIS
5 150,- 

bíládub americká třešeň černá

horizontální poloha regálu

vertikální poloha regálu

4 590,- 
KLOE

3 390,- 
KLOE 2

2 290,- 
KLOE 3

73-125x33x188 cm 73-125x24x138 cm 73-125x24x83 cm

moderní víceúčelový regál, korpus o tloušťce 34 mm, provedení: 
americká třešeň nebo bílá, (ŠxHxV): 89x29x179,8 cm. Regál je obalen 
páskou také zezadu, takže je vhodný i do prostoru. 

ODYN
3 590,- 

americká třešeň bílá

multifunkční regál, který lze přestavět na TV stolek, regál nebo konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, provedení: bílá nebo 
dub sonoma (ŠxHxV): 125x35x48 cm. 

VARIO
3 180,- 

bíládub sonoma

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

moderní víceúčelový regál s dvířky, barevné provedení: dub sonoma/
dvířka bílá nebo bílá/dvířka beton, materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 80x30x180 cm. 

ULIMI
3 580,- 

bílá/dvířka beton dub sonoma/dvířka bílá

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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víceúčelové regály, provedení: dub 
sonoma nebo bílá, tloušťka 16 mm, 
materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 139x33x144 cm. Regál 
doporučujeme kombinovat s boxy 
TOFI-LEXO. 

NORAH
3 080,- 

dub sonoma

víceúčelové regály, provedení: dub 
sonoma nebo bílá, tloušťka 16 mm, 
materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 139x33x144 cm. Regál 
doporučujeme kombinovat s boxy 
TOFI-LEXO. 

SARAH
4 090,- 

dub sonoma

bílá
bílá

moderní regál je k dispozici ve 3 barevných 
provedeních bílá/dub sonoma, bílá/bílá 
nebo bílá/černá. Regál lze zasunout 
nebo přizpůsobit rohu, materiál: DTD 
laminovaná 22 mm, rozměry (ŠxHxV): 
74-130x29x187,5 cm. 

ASTA
4 890,- 

bílá/dub sonoma

bílá+černádub

víceúčelový regál použitelný především jako knihovna, materiál: DTD, barevné 
provedení: bílá+černá, dub, šedá+bílá nebo dub hnědošedý. Rozměry (ŠxHxV): 
59x21,6x150 cm. Doplnění zásob 05.06.2023 (bílá+černá, dub).

VEVEY
1 890,- 2 350,-

dub hnědošedýšedá+bílá

praktický regál s 5 policemi, materiál: DTD, barevné provedení: bílá nebo černá. 
Rozměry (ŠxHxV): 54x38x186 cm. 

DEKATO
1 690,- 1 950,-

bílá černá

bílá/bílábílá/černá

TYP 2 TYP 2TYP 3 TYP 3TYP 1

moderní víceúčelový regál, materiál: DTD, provedení: 
borovice + bílá. K dispozici ve třech velikostech (ŠxHxV). 

ERDEM NEW

TYP 1

moderní víceúčelový regál, materiál: DTD, provedení: bílá. 
K dispozici ve třech velikostech (ŠxHxV). 

BAKI NEW
ERDEM NEW TYP 1 – 60x24x108 cm 1 290,- BAKI NEW TYP 1 – 43x20x143,5 cm 950,- 1 150,-

ERDEM NEW TYP 2 – 60x24x145 cm 1 590,- BAKI NEW TYP 2 – 43x20x115 cm 890,- 1 060,-

ERDEM NEW TYP 3 – 60x24x180 cm 1 850,- 2 190,- BAKI NEW TYP 3 - 43x20x86,5 cm 750,- 790,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

víceúčelová kuchyňská police, materiál: 
kov + MDF, barevné provedení: 
bílá+přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
57x38x38 cm. 

AVENO
490,- 750,-

víceúčelový čtyřpolicový regál, 
materiál: kov + MDF, barevné 
provedení: bílá+přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 60x35x99 cm. 

SALVE
1 190,- 1 630,-

regál nízký třípolicový, materiál: DTD fóliovaná, 
rozměry: (ŠxHxV): 30x28x89cm, provedení: dub 
přírodní nebo bílá. POZOR: Produkt není dodáván 
s úložným boxem. V provedení bílá doplnění zásob 
05.06.2023.

SVION
690,- 

bílá

regál nízký čtyřpolicový, materiál: DTD fóliovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 60x28x60 cm, provedení: dub přírodní nebo 
bílá. POZOR: Produkt není dodáván s úložným boxem. V 
provedení bílá doplnění zásob 05.06.2023.

PROTO
690,- 

bíládub natural dub natural

-26% -34%

-13%

-19%

-15%

-17% -16% -5%
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Typ 3 Typ 4

bílá

kovový regál se 4 policemi, provedení: černý nebo bílý kov, 
rozměry (ŠxHxV): 60x35x148 cm. 

ALDEA
1 250,- 1 590,- 1 390,- 1 590,-

bílá

regál se 4 policemi, materiál: DTD laminovaná+kovový rám, 
provedení: dub+černá nebo dub+bílá, rozměry (ŠxHxV): 
60x35x149 cm. V provedení černá doplnění zásob 
30.05.2023.

THEA
1 090,- 1 890,-

černá černá

moderní víceúčelový regál, materiál: bambus lakovaný. Barevné provedení: přírodní bambus. 
Rozměry (ŠxHxV): 53x26x71 cm (TYP 1), 53x26x100 cm (TYP 2), 53x26x128 cm (TYP 3). Doplnění 
zásob 30.05.2023 (TYP 3).

moderní víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus 
lakovaný, barevné provedení: bílá. Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 
63x36x77,5 cm, typ 2 (ŠxHxV): 63x36x121 cm, typ 3 
(ŠxHxV): 63x36x149 cm, typ 4 (ŠxHxV): 63x36x149 cm. 
Model TYP 4 jen do vyprodání zásob

REON
REON TYP 1 990,- 1 190,-

KOEN typ 1 1 150,- 

REON TYP 2 1 350,- 1 640,-

KOEN typ 2 1 590,- 1 660,-

REON TYP 3 1 650,- 1 830,-

KOEN typ 3 1 590,- 1 830,-

KOEN
Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 4

moderní víceúčelový policový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný, barevné provedení: bílá + přírodní. 
Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 60x25x52,5 cm, typ 2 (ŠxHxV): 60x25x90,5 cm, typ 3 (ŠxHxV): 60x25x114 cm. 
Doplnění zásob 05.06.2023 (TYP 1).

PEORIA
moderní víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný, barevné 
provedení: bílá + přírodní, typ 1 s možností použití i jako příruční stolek. 
Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 53,5x31,5x32 cm, typ 2 (ŠxHxV): 53,5x31,5x61 cm, 
typ 3 (ŠxHxV): 53,5x31,5x90 cm, TYP 2 – třípolicový pouze do vyprodání 
zásob. 

moderní víceúčelový policový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný, barevné 
provedení: bílá + přírodní. Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 63x36x77,5 cm, typ 2 (ŠxHxV): 
63x36x121 cm, typ 3 (ŠxHxV): 63x36x149 cm, typ 4 (ŠxHxV): 63x36x149 cm. Typ 4 
jen do vyprodání zásob. Doplnění zásob 05.06.2023 (TYP 3), 26.07.2023 (TYP 1).

KOEN typ 4 1 150,- 1 470,- -21%

bílá+buk

1 090,- 1 390,-

třípolicový regál, provedení: černý nebo bílý kov + 
přírodní bukové nohy, rozměry (ŠxHxV): 58x35x86 cm. 
V provedení černá jen do vyprodání zásob.

DINORA
990,- 1 390,-

černá+buk

-28% -21%

FIORE BALTIKA

Typ 1 Typ 2

TYP 1
690,- 1 040,-

TYP 1
750,- 870,-TYP 2

890,- 1 390,-

TYP 2
990,- 1 330,-TYP 3

1 090,- 1 690,-

TYP 3
1 490,- 1 690,-

čtyřpolicový regál, materiál: 
bambusový rám + MDF, 
barevné provedení: přírodní 
+ černá, rozměry (ŠxHxV): 
34x33x110 cm. 

NAOKO
1 250,- 1 390,-

REON TYP 4 1 150,- 1 480,-

-16%

TYP 3
1 190,- 1 370,-TYP 2

790,- 990,-

-20% -13%

TYP 1
550,- 

-42%

-13%

-4%

-10%

-17%

-9% -22%

-12%-21%

-33% -35%
-35%

-13% -25% -11%
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víceúčelový regál, černá nebo bílá + chrom, korpus o tloušťce 
36 mm, (ŠxHxV) 110x29x97 cm. Regál je obalen páskou také 
zezadu, takže je vhodný i do prostoru. 

BENITO
2 790,- 

černá bílá
IMPEROR typ 1 950,- 1 130,-

IMPEROR typ 2 1 190,- 1 430,-

IMPEROR typ 3 1 490,- 1 790,-

moderní víceúčelový regál, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní. Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 
35x25x72,6 cm, typ 2 (ŠxHxV): 35x25x100,3 cm, typ 3 
(ŠxHxV): 35x25x128 cm. 

Typ 3Typ 2Typ 1

TOFI 1 NEW
41x29x48 cm

990,-

TOFI 2 NEW
76x29x83 cm

1 950,-

TOFI 4 NEW
111x29x83 cm

2 590,-

TOFI 5 NEW
111x29x118 cm

3 190,-

TOFI 3 NEW
76x29x153 cm

2 990,-

TOFI 6 NEW
146x29x153 cm

4 490,-

TOFI BOX NEW
33x28,5x33 cm

650,-

TOFI DVÍŘKA NEW
32,8x0,9x32,8 cm

170,-

víceúčelový policový systém, který si můžete sestavit podle svých představ, 
s možností dokoupení zásuvek (boxů) nebo dvířek, provedení: bílá, zelená, 
žlutá nebo červená, korpus o tloušťce až 35 mm. Regály jsou obaleny páskou 
také zezadu, takže jsou vhodné i do prostoru. 

TOFI NEW - SYSTÉM

výběr až ze 4 barevných provedení dvířek, které 
jsou vhodné pro všechny typy TOFI regálů.

korpus má šířku až 35 mm

víceúčelový regál, materiál: MDF+bambus lakovaný. Barevné provedení: 
bílá+bambus, (ŠxHxV): typ 1: 43x24x97,5 cm a typ 2: 43x28x129 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

GAPA

typ 2

typ 1

-21%Typ 1 – 43x24x97,5 cm 750,- 960,-

-26%Typ 2 – 43x28x129 cm 990,- 1 340,-

bílá

úložný box, materiál: ekokůže bílá 
nebo černá, (ŠxHxV): 32x30x32 cm, 
vhodné kombinovat se systémem TOFI 
new a regály SARAH a NORAH.

TOFI-LEXO
460,- 

černá

-15% -16% -16%
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moderní designový policový regál, materiál: kov + 
DTD fóliovaná, barevné provedení: černá+akácie, 
rozměry (ŠxHxV): 120x30x180 cm. Lze kombinovat 
s regálem KILIS TYP 4. 

KILIS TYP 3
7 550,- 8 260,-

moderní designový policový regál, materiál: kov + DTD fóliovaná, barevné 
provedení: černá+akácie, rozměry (ŠxHxV): 160x30x180 cm. Lze kombinovat 
s regálem KILIS TYP 3. 

KILIS TYP 4
8 290,- 9 070,-

černá

černá

bílá

moderní designový 5policový regál, materiál: kov + DTD fóliovaná, barevné 
provedení: černá/bílá+akácie, rozměry (ŠxHxV): 120x30x180 cm. Lze 
kombinovat s regálem KILIS TYP 1. V provedení černá+akácie doplnění 
zásob 01.09.2023.

KILIS TYP 2
7 790,- 8 560,-

bílá

moderní designový 3policový regál, 
materiál: kov + DTD fóliovaná, barevné 
provedení: černá/bílá+akácie, rozměry 
(ŠxHxV): 120x30x120 cm. Lze 
kombinovat s regálem KILIS TYP 2. 

KILIS TYP 1
4 990,- 5 540,-

víceúčelový rohový regál, provedení: 
bílá, korpus tloušťky 36 mm, rozměr: 
(ŠxHxV): 39x39x186,4 cm. Regál je 
obalen páskou také zezadu, takže je 
vhodný i do prostoru. 

CLETO
2 990,- 

dub sonoma

grafit

bílá
KORIND
2 890,- 

ERION
2 090,- 3 180,-

typ 1 typ 2

2 350,- 3 390,-

víceúčelový rohový regál v moderním designu, 
materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: 
dub sonoma, bílá nebo grafit, rozměry (ŠxHxV): 
38x38x186,2 cm. 

+dárek pár 
rukavic a stojan 

na mobil

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

víceúčelový regál, materiál: masivní 
dřevo. Barevné provedení: bílá. 
Rozměry (ŠxHxV): 42,5x35x110,5 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

ALASKA
1 590,- 1 790,- -11%

moderní úzký 5policový regál, materiál: kov + DTD fóliovaná, 
barevné provedení: černá+akácie, rozměry (ŠxHxV): 
30x34x160 cm. Model do vyprodání zásob.

MULIN
2 150,- 2 660,- -8%

-19%

-8%

víceúčelový otočný 4policový nebo 
5policový regál, použitelný především 
jako knihovna. Barevné provedení: 
bílá. Materiál: MDF. Rozměry 
(ŠxHxV): 45x45x127 cm (TYP 1) nebo 
45x45x158 cm (TYP 2). Doplnění 
zásob 30.05.2023.

-9%

-8%

-30%-34%
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Všechny modely jen do vyprodání zásob.

Obraz DX Typ 4
sada 6 ks (ŠxHxV): 1 ks: 61x2,55x20,5 cm, 5 ks: 
20,5x2,55x20,5 cm

490,-

Obraz DX Typ 2
sada 6 ks (ŠxHxV): 2 ks: 20,5x2,55x40,5 cm, 4 ks: 

20,5x2,55x20,5 cm

450,-

Obraz DX Typ 10
sada 6 ks (ŠxHxV): 6 ks: 25,5x2,8x25,5 cm

950,-

Obraz DX Typ 9 sada 5 ks (ŠxHxV): 1 ks: 30x2,55x80 cm, 2 
ks: 30x2,55x60 cm, 2 ks: 30x2,55x40 cm

650,-

Obraz DX Typ 33 sada 7 ks (ŠxHxV): 1 ks: 30,48x3,5x40,64 cm; 
2 ks: 25,4x3,5x30,48 cm; 2 ks: 20,32x3,5x30,48 cm; 2 ks: 
15,24x3,5x15,24 cm

850,-

690,-

Obraz DX Typ 32
sada 3 ks (ŠxHxV): 2 ks: 20,32x2,4x40,64 cm; 1 ks: 

40,64x2,4x50,8 cm

750,-

650,-

Obraz DX Typ 23
sada 5 ks (ŠxHxV): 3 ks: 15x3,5x20, 2 ks: 15x3,5x15 cm

450,-

Obraz DX Typ 3
sada 6 ks (ŠxHxV): 2 ks: 20,5x2,55x40,5 cm, 4 ks: 

20,5x2,55x20,5 cm

890,-

Obraz DX Typ 24
sada 3 ks (ŠxHxV): 3 ks: 38x3,2x38 cm

650,-

Obraz DX Typ 21
sada 5 ks (ŠxHxV): 3 ks: 15x2,4x20, 2 ks: 15x2,4x15 cm

650,-

Obraz DX Typ 22
sada 5 ks (ŠxHxV): 3 ks: 15x3,5x20, 2 ks: 15x3,5x15 cm

650,-

Obraz DX Typ 8 sada 5 ks (ŠxHxV): 1 ks: 30x2,55x80 cm, 2 ks: 
30x2,55x60 cm, 2 ks: 30x2,55x40 cm

Obraz DX Typ 6 sada 5 ks (ŠxHxV): 1 ks: 30x2,55x80 cm, 2 ks: 
30x2,55x60 cm, 2 ks: 30x2,55x40 cm

650,-

Obraz DX Typ 7 sada 5 ks (ŠxHxV): 1 ks: 30x2,55x80 cm, 2 ks: 
30x2,55x60 cm, 2 ks: 30x2,55x40 cm

750,-

Obraz DX Typ 26 sada 5 ks (ŠxHxV): 1 ks: 30x2,5x80 cm; 2 ks: 
30x2,5x60 cm a 2 ks: 30x2,5x40 cm
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modrá hnědá ekokůžečerná síťovina šedá

židle – stohovatelná, provedení: tmavě modrá látka, světle béžová látka, černá látka + šedý 
kladívkový rám, (ŠxHxV): 44x50x91 cm, výška sedu: 46,5 cm. 

béžová

no
sn

os
t 

10
0 

kg

stohovatelná židle, provedení: síťovaná šedá + chromované nohy nebo ekokůže černá nebo hnědá + 
chromované nohy, rozměry (ŠxHxV): 45x58x82 cm, výška x hloubka sedu: 44x41 cm. Doplnění zásob 
15.06.2023.

ZEKI
790,- 1 290,-

černá ekokůže

no
sn

os
t 

12
0 

kg

konferenční židle – stohovatelná, provedení: látka červenohnědá, černá, zelená, tmavě modrá nebo šedá + černá kovové nohy, (ŠxHxV): 53,5x43x78 cm, výška x hloubka sedu: 45x40 cm. V provedení 
tmavě modrá doplnění zásob 20.06.2023.

ISO 2 NEW
790,- 

hnědá ekokůže

DERYA NEW
1 190,- 1 390,-

černá síťovinamodrá+šedá

stohovatelná židle, provedení: látka + kovové nohy, provedení: červená + zlatý nátěr, černá + šedá nebo modrá + 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 45,5x56,5x93 cm, výška x hloubka sedu: 44,5x40,5 cm. V provedení modrá – oblá+šedá 
jen do vyprodání zásob. V provedení černá doplnění zásob 15.06.2023.

JEFF 3 NEW
1 090,- 1 250,-

no
sn

os
t 

13
0 

kg

černá+šedáčervená+zlatý nátěr modrá+šedá – oblá

zelená látka + matný zlatý rám šedá látka + rám v odstínu šampaňské látka bordó + rám v odstínu 
šampaňské

cena při nákupu 1 ks 990,- cena při nákupu 20 a více ks
1 090,-

zelená+zlatý nátěr

stohovatelná židle, provedení: látka béžový vzor+chromované nohy nebo zelená 
látka+zlatý nátěr, rozměry (ŠxHxV): 44x60x95 cm, výška x hloubka sedu: 44,5x40 cm. 

ZINA 3 NEW
990,- 1 190,-

no
sn

os
t 

13
0 

kg

béžový vzor+chrom

1 590,- 

židle – stohovatelná, v barevném provedení: zelená látka + matný zlatý rám, šedá látka + rám v odstínu 
šampaňské, bordó + rám v odstínu šampaňské, (ŠxHxV): 44x50x93 cm, výška sedu: 46,5 cm. V provedení bordó 
+ rám šampaňské skladem od 05.06.2023.

no
sn

os
t 

10
0 

kg

ZINA 2 NEW
650,- 930,-

599,- cena při nákupu 20 a více ks

cena při nákupu 1 ks

JEFF 2 NEW
690,- 990,-

650,- cena při nákupu 20 a více ks
690,-

740,- cena při nákupu 20 ks

-16%

-12%

-38%

no
sn

os
t 

10
0 

kg

tmavě modrá zelená šedá černá červenohnědá

790,- 1 130,--30% -30%

stohovatelná konferenční židle s černými plastovými područkami, provedení: 
síťovina černá + chromované nohy nebo ekokůže hnědá + chromované nohy, 
rozměry (ŠxHxV): 53x57x79 cm, výška x hloubka sedu: 43x42 cm. V provedení 
černá doplnění zásob 15. 06. 2023.

-14%

-30%
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hnědá ekokůžesíťovina zelená+černá černá ekokůže
hnědá+černá šedá s černým pruhem + černá černá modrá s černým pruhem + černá

stohovatelná konferenční židle, provedení: síťovina zelená + černá + 
chromované nohy, ekokůže černá nebo hnědá + chromované nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 50x56x76 cm, výška x hloubka sedu: 43x41 cm. V provedení hnědá 
doplnění zásob 15.06.2023.

BULUT
890,- 1 090,-

černá

ergonomická klekací židle k PC stolům na kolečkách, provedení: látka černá, růžová, zelená nebo krémová + dřevěná 
podstava z bukového dřeva, rozměry (ŠxHxV): 46x65x56-72 cm, výška x hloubka sedu: 56-72x30 cm. 

GROCO
2 390,- 2 930,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

krémová

černá

šedohnědá taupe

černá

ergonomická klekací židle k PC stolům, provedení: látka černá nebo šedohnědá 
taupe + podstava z březového dřeva, rozměry (ŠxHxV): 50x72x53 cm, výška x 
hloubka sedu: 53x30 cm. 

RENAR
2 690,- 2 990,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

KILIAN
2 890,- 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

šedá

moderní konferenční židle s plastovými 
područkami, provedení: síťovina 
šedá + černá nebo zelená + černá + 
chromovaná podstava, rozměr (ŠxHxV): 
56,5x64x101 cm, výška x hloubka sedu: 
45x49 cm. Doplnění zásob 30.06.2023.

RIMALA NEW
1 490,- 2 070,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

černá

zelená

šedohnědá taupe

šedohnědá taupe

NEW

stohovatelná konferenční židle s 
plastovými područkami, materiál: 
síťovina+chromovaná podstava, 
provedení: černá, (ŠxHxV): 
54x56x82 cm, výška x hloubka 
sedu: 47x46 cm. 

moderní konferenční židle s plastovými područkami, materiál: síťovina+chromovaná podstava, provedení: černá, 
hnědá+černá, šedá s černým pruhem+černá nebo modrá s černým pruhem+černá (ŠxHxV): 55x64x93 cm, výška x 
hloubka sedu: 45x48 cm. Skladem od 30.05.2023.

1 890,- 
UMUT

1 290,- 
ESIN

no
sn

os
t 

11
0 

kg

zelená růžová

hnědá

ergonomická klekací židle k PC stolům na kolečkách, provedení: látka hnědá, petrolejová, oranžová nebo šedohnědá taupe 
+ podstava z bukového dřeva, rozměry (ŠxHxV): 46x65x52-72 cm, výška x hloubka sedu: 52-72x30 cm. 

FLONET
2 450,- 2 730,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

2 450,- 2 730,-

petrolejová

2 250,- 2 730,-

oranžová

2 250,- 2 730,-

-18%

-13%

no
sn

os
t 

10
0 

kg

NEW

hnědá

stohovatelná konferenční židle s 
čalouněnými područkami, provedení: 
ekokůže černá nebo hnědá + chromované 
nohy, rozměry (ŠxHxV): 52x55x85 cm, 
výška x hloubka sedu: 41x46 cm. Doplnění 
zásob 15.06.2023.

ILHAM
1 090,- 1 850,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-41%

skládací konferenční židle s psací 
deskou, vhodná i do učeben, 
provedení: ekokůže černá + 
dřevo + chromovaná podstava, 
rozměr (ŠxHxV): 49x77x82 cm, 
výška x hloubka sedu: 40x38 cm. 
Doplnění zásob 15.06.2023.

TEKER
1 290,- 2 190,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

skládací konferenční židle s psací 
deskou, vhodná také pro konferenční 
místnosti a učebny, provedení: 
ekokůže černá + dřevo + chromovaná 
podstava, rozměr (ŠxHxV): 51x85x84 
cm, výška x hloubka sedu: 42x40 cm. 
Doplnění zásob 15.06.2023.

SONER
1 590,- 2 340,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg
-32% -41%

-28%

-18%

světle šedá

ergonomická klekací židle k PC stolům, na kolečkách, provedení: látka světle 
šedá nebo šedohnědá taupe + kovová podstava s černým nátěrem, rozměry 
(ŠxHxV): 45x62x52-62 cm, výška x hloubka sedu 30-45x30 cm. Univerzální 
kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy. 

2 590,- 2 990,-

2 650,- 2 930,- 2 390,- 2 930,- 2 390,- 2 930,--18%-9%-18% -10%

-10% -10% -17% -17%
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taupe béžová růžová zelenášedá

ergonomická klekací židle k PC stolům s opěradlem, na kolečkách, provedení: látka šedá, béžová, růžová, zelená nebo šedohnědá taupe + kovová podstava s černým 
nátěrem, rozměry (ŠxHxV): 44/68x61x78-90 cm, výška x hloubka sedu 45-55x36 cm. Univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy. V provedení zelená, 
růžová a béžová doplnění zásob 30.06.2023.

RUFUS
2 550,- 2 860,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

otočná židle, provedení: látka šedá 
+ plastová černá podstava (ŠxHxV): 
41x56x74-86 cm, výška sedu: 38-50 
cm. 

SALIM NEW

no
sn

os
t 

70
 k

g

1 090,- 1 450,-

šedá

otočná židle, provedení: látka 
vzor + plastová černá podstava, 
rozměry (ŠxHxV): 39x46x72-
84 cm, výška sedu: 38-50 cm. 

KIDS
1 350,- 1 690,-

no
sn

os
t 

70
 k

g

moderní otočná židle, provedení: plast 
+ ekokůže + chromovaná podstava, 
barva: bílá, (ŠxHxV): 48x56x81-90 
cm, výška x hloubka sedu: 47-56x41 
cm. 

DARISA NEW
1 580,- 1 790,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

kancelářská židle s područkami, provedení: 
síťovina šedá + plastová podstava a područky, 
(ŠxHxV): 53x57x83-95cm, výška sedu: 40,5-
52,5 cm. 

1 890,- 2 150,-

no
sn

os
t 

90
 k

g

ADRA

šedá

černá

hnědá

GOFY
1 690,- 1 960,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

modrá

oranžová

otočná židle, provedení: síťovina černá + oranžová, černá+šedá nebo černá+zelená+plastová černá 
podstava, rozměry (ŠxHxV): 39x49x78-90 cm, výška sedu: 40-52 cm. 

MESH
1 350,- 1 690,-

no
sn

os
t 

70
 k

g

šedá zelená

růžová šedá černá

kancelářské křeslo, provedení: barva: černá, zelená nebo šedá síťovina, kovová podstava – chrom + 
plastové područky, (ŠxHxV): 57x55x86-94 cm, výška sedu: 42-50 cm. 

DEX 4 NEW
1 290,- 2 090,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

šedá zelená

Cenový
trhák

no
sn

os
t 

80
 k

g

1 350,- 1 690,- 1 490,- 1 690,-

-13%

modrá

otočná židle, provedení: látka + plast modrá, růžová nebo šedá + chromovaná podstava, rozměry 
(ŠxHxV): 40x40x74,5-86,5 cm, výška sedu: 43-55 cm. 

SELVA
1 390,- 1 750,-

no
sn

os
t 

80
 k

g

-20%

růžová

otočná židle, provedení: síťovina růžová nebo modrá + vzor 
+ černá plastová podstava, rozměry (ŠxHxV): 55x55x88-
100 cm, výška x hloubka sedu: 40-52x43 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

1 690,- 2 150,- -21%

-20% -20% -20% -11% -12%

kancelářské křeslo, provedení: ekokůže černá nebo 
hnědá + plastová podstava a područky, (ŠxHxV): 
55x59,5x89-101 cm, výška sedu: 44,5-56,5 cm. 

AYLA NEW
1 390,- 2 080,- -33%

1 290,- 2 090,--38% -38%

-10%

-24%

DEX 2 NEW

-11%
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otočná židle, provedení: síťovina šedá a tmavě červená + plastová 
černá růžice, rozměry (ŠxHxV): 47x42x80-91 cm, výška sedu: 39-
50 cm, hloubka sedu: 42 cm. 

1 350,- 1 690,-

no
sn

os
t 

90
 k

g

tmavě červená

RAMIZA

bílá+šedá

moderní otočná židle, provedení: plast+ekokůže + chromovaná 
podstava, barva bílá+šedá, černá+tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 
48x56x81-90 cm, výška sedu: 47-56 cm. V provedení černá + 
tmavě šedá doplnění zásob 30.06.2023.

1 890,- 2 370,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

1 590,- 1 990,-

šedá modrá

1 990,- 2 390,-

taupe

1 990,- 2 390,-

zelená

černá+tmavě šedá

ochranná podložka pod židli, vyrobená z kvalitního polypropylenu 
(TYP 1-8), polyetylenu (TYP 9), PEVA (TYP 10). Ideální ochrana 
podlah (TYP 1-8,10), koberců (TYP 9). 

ELLIE NEW

ELLIE TYP 1  100 x 70 x 0,05 cm 160,-

ELLIE TYP 5  100 x 50 x 0,08 cm 240,-

ELLIE TYP 2 120 x 90 x 0,05 cm 240,-

ELLIE TYP 6 100 x 70 x 0,08 cm 260,-

ELLIE TYP 3 140 x 100 x 0,05 cm 260,-

ELLIE TYP 9 120 x 90 x 0,18 cm 470,-

ELLIE TYP 4 140 x100 x 0,08 cm 290,-

ELLIE TYP 8 120 x120 x 0,08 cm 319,-

ELLIE TYP 10 120 x90 x 0,18 cm 690,-

černá
IDOR NEW
1 950,- 2 490,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

bílá+černá

kancelářské křeslo, provedení: ekokůže 
bílá + látka šedá + chromovaná 
podstava, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, 
rozměry (ŠxHxV): 46x55x90-102 cm, 
výška x hloubka sedu: 35-50x40 cm. 

BADAR
2 290,- 2 590,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

kancelářská židle s područkami, 
provedení: látka černá + plastová 
podstava a opěrky, (ŠxHxV): 
60x52x90-100 cm, výška sedu: 44-
56 cm. 

COLBY NEW
1 990,- 2 290,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

kancelářská židle s područkami, 
provedení: látka šedá + plastová 
podstava a opěrky, (ŠxHxV): 
60x62x97-107 cm, výška sedu: 41-
51 cm. 

DEVRI
2 490,- 2 690,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

kancelářské křeslo, provedení: ekokůže bílá, růžová nebo světle šedá + chromovaná podstava, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 47x56x73-84 cm, výška x hloubka sedu: 40-52x37 cm. V provedení 
růžová doplnění zásob 05.06.2023.

ARGUS NEW
2 050,- 2 260,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

bílá světle šedá růžová

šedá

kancelářská židle, podstava + područky: plast, barva látky: modrá 
nebo šedá, (ŠxHxV): 55x48x82-94 cm, výška sedu: 40-52 cm. 

TAMSON

no
sn

os
t 

80
 k

g

oranžová

kancelářské křeslo, provedení: síťovina zelená+černá+černý plast, síťovina šedá+černá+bílý plast, síťovina taupe+černá+černý plast 
nebo síťovina oranžová+černá+černý plast, chromovaná podstava, univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry 
(ŠxHxV): 60,5 x 54 x 87-95 cm, výška sedu: 41-49 cm. V provedení oranžová + černá jen do vyprodání zásob.

APOLO
2 490,- 

no
sn

os
t 

10
0 

kg

šedá

1 550,- 2 260,-

kancelářská židle s plastovými 
područkami, provedení: síťovina 
černá+chromovaná podstava, rozměry 
(ŠxHxV): 65x51x89-97 cm, výška 
sedu: 41-49 cm. Model do vyprodání 
zásob.

2 290,- 2 990,-

no
sn

os
t 

90
 k

g

LIZBON NEW
-23%

DARISA NEW

-20%

-20%

-7%

-31% -16% -16%

kancelářské křeslo s černými 
plastovými područkami, provedení: 
síťovina černá + černá plastová 
podstava, rozměry (ŠxHxV): 
51x53x84-94 cm, výška x hloubka 
sedu: 40-50x47 cm. 

REMO 3 NEW
1 550,- 1 890,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-17%

kancelářské křeslo, materiál: síťovina+ekokůže + chromovaná podstava, 
provedení: bílá+černá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 43x59x90-100 cm, výška 
sedu: 43-53 cm, hloubka sedu: 42 cm. V provedení bílá+černá jen do vyprodání 
zásob.

-20% -17%1 950,- 2 370,-

-21%

-13% -11% -9%

1 490,- 2 490,- -40%
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kancelářské křeslo, provedení: látka šedá, žlutá, hnědá nebo smaragdová + chromovaná podstava, (ŠxHxV): 48x57x78-88 
cm, výška x hloubka sedu: 44-54x44,5 cm. V provedení žlutá a smaragdová jen do vyprodání zásob.

2 190,- 2 990,-
EDIZ

šedá hnědá smaragdová žlutá

otočná rostoucí židle s nastavitelnou výškou a délkou opěradla, univerzální 
kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, provedení: látka zelená+modrá 
nebo růžová+šedá + plastová podstava šedé barvy, rozměry (ŠxHxV): 47x51-
61x96-106 cm, výška sedu: 43-53 cm, hloubka sedu: 34-44 cm. 

RAIDON
3 790,- 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

otočná rostoucí židle s nastavitelnou výškou a délkou opěradla, područky s funkcí sklopení, podnožka s 
nastavitelnou výškou (v případě potřeby lze sundat), šle zajišťující správné držení těla dítěte, univerzální 
kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, provedení: síťovina šedá nebo růžová + bílá plastová podstava 
a područky, rozměry (ŠxHxV): 58x55x83-89-102 cm, výška sedu: 37-50 cm, hloubka sedu: 36-42 cm. V 
provedení růžová doplnění zásob 30.06.2023.

ANAIS
2 990,-   3 870,-

no
sn

os
t 

90
 k

g

šedá

TC3-973M 3 NEW

1 990,- 2 499,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

černá

šedá+černá

kancelářské křeslo s bílými plastovými područkami, provedení: síťovina modrá 
nebo šedá+černá + chromovaná podstava, univerzální kolečka vhodná pro 
měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 52x57x90-100 cm, výška x hloubka 
sedu: 44-45x49 cm. 

2 750,- 2 990,-
IZOLDA

modrá

no
sn

os
t 

11
0 

kg

růžová

sklopné područky

výška a hloubka 
opěradla je 

nastavitelná

kancelářské křeslo, materiál: síťovina 
+ plastová podstava a područky, 
provedení: tmavě modrá+černá, 
rozměry (ŠxHxV): 58x51x97-103 cm, 
výška sedu: 42-48 cm, hloubka sedu: 
51 cm. 

DIXOR
2 990,- 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

kancelářské křeslo s černými plastovými područkami, materiál: síťovina + 
chromovaná podstava, provedení: zelená+černá nebo černá, univerzální 
kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 62x60x95-
105 cm, výška x hloubka sedu: 41-51x52 cm. 

IMELA TYP 2
2 890,- 3 150,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

černá zelená

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a černými plastovými područkami, 
materiál: síťovina + chromovaná podstava, provedení: zelená+černá 
nebo černá, univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, 
rozměry (ŠxHxV): 62x60x112-122 cm, výška x hloubka sedu 41-51x52 
cm. V provedení černá doplnění zásob 30.06.2023.

IMELA NEW TYP 1 IMELA TYP 1
2 090,- 3 590,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

černá zelená

Náš 
tip!

2 590,- 3 150,- 2 890,- 3 590,-

Cenový
trhák

-20% -26% 2 150,- 2 990,- -28%

modráčerná červenábílá

židle – taburet na kolečkách s nastavitelnou výškou, materiál: chrom+plast – modrá, červená, 
bílá nebo černá, (ŠxHxV): 35x35x43-55 cm. Model červená a modrá jen do vyprodání zásob.

no
sn

os
t 

90
 k

g

MABEL 3 NEW
1 150,- 1 390,- 990,- 1 390,-990,- 1 390,-

-41%

-22%

no
sn

os
t 

11
0 

kg

TAMBER
2 090,- 3 490,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

vyvýšená pracovní židle s černými 
plastovými područkami, provedení: 
látka hnědá + chromovaná podstava 
s opěrkou nohou, rozměry (ŠxHxV): 
62x57x116-137 cm, výška sedu: 66-
77 cm, hloubka sedu: 44,5 cm. 

hnědá

-40%

kancelářské křeslo s nastavitelnou opěrkou hlavy 
a černými plastovými područkami, provedení: 
síťovina světle šedá+černá+chromovaná 
podstava, univerzální kolečka vhodná pro 
měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 
59,5x56x107-117 cm, výška x hloubka sedu: 45-
55x48 cm. 

DIKAN
1 550,- 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

NEW

-17% -28% -28%

-19%-17%-8%

-8%

kancelářské křeslo, podstava + 
područky – chrom, opěrky – plast, 
barva černá, ekokůže + síťovina, 
(ŠxHxV): 64x68x110-120 cm, výška 
sedu: 45-55 cm.
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moderní kancelářské křeslo s plastovými područkami, provedení: ekokůže černá 
nebo šedohnědá taupe + chromovaná podstava a opěrky, rozměry (ŠxHxV): 
54x62,5x102-110 cm, výška sedu: 45-53 cm. Univerzální kolečka vhodná pro 
měkké i tvrdé podlahy. 

FARAN
3 290,- 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

černá taupe

kancelářské křeslo, provedení: látka šedá + černá kovová podstava nebo látka 
světle šedá + černá kovová podstava. Rozměry (ŠxHxV): 58x55x79-89 cm, 
výška x hloubka sedu: 47/57x46 cm. 

LAIRA
3 690,- 

no
sn

os
t 

10
0 

kg

červená

kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: látka šedá, červená nebo azurově zelená, 
chromovaná podstava a područky, univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 
50,5x64x92,5-102,5 cm, výška sedu: 45,5-55,5 cm. 

MORGEN
2 890,- 3 280,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

azurová zelená šedá

no
sn

os
t 

11
0 

kg

kancelářské křeslo s čalouněnými 
područkami, provedení: ekokůže 
růžová + chromovaná podstava, 
univerzální kolečka vhodná pro 
měkké i tvrdé podlahy, rozměry 
(ŠxHxV): 60x61x96-106 cm, výška 
sedu: 44-54 cm. 

2 790,- 3 090,-
RULIS

růžová šedá+černá

2 390,- 2 990,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

SANAZ TYP 2

kancelářské křeslo s bílými plastovými područkami a s opěrkou hlavy (typ 1), provedení: síťovina+látka šedá, typ 2 (síťovina růžová) + chromovaná 
podstava, univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy (typ 1, typ 2), rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV), výška sedu (typ 1 a typ 2): 
45-55 cm, (typ 3): 51,5 cm. 

3 090,- 3 790,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

SANAZ TYP 1
růžová

šedá světle šedá
béžová

kancelářské křeslo, 
podstava+područky černý plast, barva: 
černá látka, (ŠxHxV): 59x70x98-108 
cm, výška sedu: 42-52 cm. 

KERET
2 090,- 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

no
sn

os
t 

11
0 

kg

60x50x95 cm

2 090,- 2 990,-
SANAZ TYP 3

šedá

kancelářské křeslo – látka (sedadlo+opěrka), 
plast (područky), chrom (podstava), provedení: 
šedá+černá, (ŠxHxV): 59x46x90-99 cm, 
výška sedu: 45-55 cm, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy. Model jen 
do vyprodání zásob.

2 290,- 2 990,-
LANCELOT

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-23%

kancelářské křeslo, provedení: bílý plast + síťovina 
šedá, chromovaná podstava, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry 
(ŠxHxV): 56x57,5x97,5-103 cm, výška sedu: 40-50 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

CAGE
3 390,- 4 090,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

šedá

-17%

60x60x112-124 cm šedá 60x60x91-103 cm šedá

kancelářské křeslo, 
podstava+područky: plast, barva: 
béžová látka, (ŠxHxV): 59x62x99-109 
cm, výška sedu: 45-55 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

TC3-7741 NEW
2 950,- 3 390,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-12%

-20%-18% -30%-11%

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a černými plastovými područkami, provedení: síťovina růžová, šedá+černá nebo 
modrá+černá + chromovaná podstava, univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 
65x59x112-124 cm, výška sedu: 45-55 cm. V provedení růžová a modrá+černá jen do vyprodání zásob.

ELMAS
2 690,- 3 390,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

modrá+černá

-17%-20%-20%-22%

NEW

2 590,- 3 280,- 2 890,- 3 280,--21%-11% -11%

3 390,- 

2 650,- 2 990,-

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy 
a černými plastovými područkami, 
materiál: síťovina + plastová podstava, 
provedení: černá, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, 
rozměry (ŠxHxV): 60x60x112-122 cm, 
výška x hloubka sedu 45-55x48 cm. 
Skladem od 30.06.2023.

TORES
1 290,- 

N
os

no
st

: 1
00

 k
g

NEW

2 690,- 3 490,-

-9%

2 690,- 3 390,- 2 790,- 3 390,-
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kancelářské křeslo s bílými plastovými 
područkami, provedení: síťovina zelená+černá 
+ chromovaná podstava, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, (ŠxHxV): 
53x60x91-101 cm, výška x hloubka sedu: 44-
54x49 cm. Model jen do vyprodání zásob.

OZELA
2 690,- 3 470,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

kancelářské křeslo s kovovými 
čalouněnými područkami, provedení: 
ekokůže béžová+černá + chromovaná 
podstava, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, 
(ŠxHxV): 57x60x105-112,5 cm, výška 
sedu: 45-53 cm. 

DRUGI TYP 1
3 290,- 4 130,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a plastovými područkami, provedení: síťovina oranžová, černá nebo malinová + černé područky a podstava z černého plastu, zelená nebo šedá + černá + chromovaná 
podstava + bílé područky, rozměry (ŠxHxV): 66x66x114,5-123,5 cm, výška sedu: 45-55 cm, hloubka sedu: 46,5 cm. Barevné provedení s chromovanou podstavou se dodávají s univerzálními kolečky, 
která jsou vhodná pro měkké i tvrdé podlahy. V provedení malinová jen do vyprodání zásob.

TAXIS NEW
2 590,- 3 470,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

černá+černá šedá+černá

3 390,- 3 960,-

zelená

3 390,- 3 960,-

černá+oranžová

3 050,- 3 470,-

malinová+černá

3 050,- 3 470,-

designové kancelářské křeslo s výškově nastavitelným otočným sedadlem, 
provedení: bílá ekokůže+chrom, šedohnědá látka+chrom, rozměry (ŠxHxV): 
62x63x76-86 cm, výška sedu: 43-53 cm. Model jen do vyprodání zásob

LENER
2 950,- 3 290,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

bílá

pohodlné prošívané kancelářské křeslo s područkami, provedení: látka žlutá, oxyfire, neomint nebo šedohnědá taupe + 
bílá plastová podstava, univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 64x67x89,5-99,5 cm, výška 
sedu: 53-63 cm, hloubka sedu: 41 cm. V provedení oxyfire jen do vyprodání zásob, taupe doplnění zásob 30.06.2023.

LOREL
3 890,- 5 990,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

žlutá

růžová/šedámentol/šedážlutá

šedohnědá

oxyfire

no
sn

os
t 

10
0 

kg

růžová modráneomint

kancelářské křeslo, materiál: látka+kov, barevné provedení: šedá, žlutá, mentolová+šedá nebo růžová+šedá látka+nohy 
bílý kov. Univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy. Rozměry (ŠxHxV): 58x55x80-90 cm, výška x hloubka 
sedu: 46-61x47 cm. Doplnění zásob 10.07.2023.

SANTY
2 160,- 3 470,-

no
sn

os
t 

90
 k

g

šedá

-37%

kancelářské křeslo s kovovými 
područkami, provedení: ekokůže taupe 
+ černá plastová podstava, rozměry 
(ŠxHxV): 58x63x115,5-123,5 cm, 
výška sedu: 46-54 cm, hloubka sedu: 
50 cm. 

DRUGOS
3 190,- 3 780,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-15%-20%

kancelářské křeslo s polštářem, materiál: sametová látka+chrom, barevné 
provedení: růžová nebo modrá. Univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé 
podlahy. Rozměry (ŠxHxV): 42x55x80-90 cm, výška x hloubka sedu: 42-52x47 
cm. 

KLIAN
2 590,- 3 590,- -27%-35% 3 790,- 5 990,- -36%

-22% -10%

-25% -14% -14% -12% -12%

NEW

TAXIS

kancelářské křeslo s prošívaným opěradlem, provedení: sametová 
látka růžová+šedá + chromovaná podstava, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 58x61x81-
89 cm, výška sedu: 43-51 cm, hloubka sedu: 45 cm. Skladem od 
30.06.2023

2 590,- 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

FELTON NEW
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kancelářské křeslo s nastavitelnými 
područkami, podstava chrom + 
plastové područky, barva: šedá látka, 
(ŠxHxV): 62,5x61x116-126 cm, výška 
sedu: 48-58 cm. 

VAN
3 950,- 4 940,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

kancelářské křeslo, provedení: látka béžová + chromovaná podstava nebo 
smaragdová + chromovaná podstava. Rozměry (ŠxHxV): 59x62x82-92 cm, 
výška x hloubka sedu: 52/61,5x40 cm. 

KAILA
3 990,- 

no
sn

os
t 

10
0 

kg

béžová

světle šedárůžová

stylové kancelářské křeslo s efektním prošíváním a područkami, provedení: sametová 
látka světle šedá nebo růžová + podstava zlaté barvy, univerzální kolečka vhodná 
pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 56x53x81-97 cm, výška sedu: 50-66 
cm, hloubka sedu: 41 cm. Model jen do vyprodání zásob.

4 490,- 4 990,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg
NELIA

stylové prošívané kancelářské křeslo, 
provedení: látka béžová + dřevěná 
podstava – barva ořech, (ŠxHxV): 
56x67x89-97 cm, výška x hloubka 
sedu: 45-53x47 cm. 

4 290,- 4 990,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

ARZU

hnědášedá

kancelářské křeslo s čalouněnými 
područkami a masážní funkcí, 
provedení: ekokůže černá + 
plastová podstava+opěrky, (ŠxHxV): 
64x70x113-123cm, výška sedu: 45-
55cm. 

4 750,- 5 870,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

TYLER

8 masážních bodů

kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, materiál: ekokůže černá+oranžová 
nebo černá+šedá, plastová podstava+opěrky, (ŠxHxV): 62x71x102-112 cm, 
výška sedu: 47,5-57,5 cm. Model jen do vyprodání zásob.

NELSON

2 690,- 4 380,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-13%smaragdová

3 390,- 

kancelářské křesla s čalouněnými područkami, polohovacím opěradlem a výsuvnou podnožkou, chromovaná podstava, 
pogumovaná kola vhodná pro plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry jsou uvedeny v pořadí ŠxHxV,

bordó hnědá

hnědá

pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými 
područkami, provedení: ekokůže černá + chromovaná 
podstava a područky, (ŠxHxV): 64x70x114-124 cm, 
výška sedu: 45-55 cm. Skladem od 30.06.2023.

3 590,- 4 340,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

GILBERT
-17%

manažerské křeslo, materiál: podstava + područky – 
plast, ekokůže bílá/hnědá, (ŠxHxV): 66x77x112-120 
cm, výška sedu: 48-58 cm. 

KOLO
5 650,- 6 850,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

hnědá/bílá

-17%

provedení: černá ekokůže, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, 65x77x105-
115 cm, výška sedu: 45-55 cm 

ARNAUD 2 NEW
3 390,- 5 450,- -37%

provedení: bordó nebo hnědá ekokůže, 72x 85x 111-128 cm, výška 
sedu: 56-64 cm. V provedení bordó doplnění zásob 30.06.2023.

DRAKE
4 990,- 6 290,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-20%

kancelářské křeslo – ekokůže hnědá nebo černá + černá podstava 
(plast), područky (plast); (ŠxHxV): 64x72x112-122 cm, výška sedu: 45-
55 cm. Doplnění zásob 30.06.2023.

SIEMO NEW
2 590,- 4 250,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

černá

-39%

kancelářské otočné křeslo, materiál: látka samet + kov, 
provedení: smaragdová nebo šedá + černé nohy, (ŠxHxV): 
60x62,5x85-95 cm, výška x hloubka sedu: 49-59x43 cm. 

HAGRID
3 590,- 4 690,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

smaragdová

-23%

kancelářské otočné křeslo, materiál: sametová látka + kov, 
provedení: hnědá nebo modrošedá + chrom, (ŠxHxV): 
60x62,5x85-95 cm, výška x hloubka sedu: 49-59x43 cm. 
Skladem od 30.06.2023.

HAGRID NEW
3 590,- 

no
sn

os
t 

12
0 

kg

modrošedáNEW

-20%

3 790,- 4 380,--38%

-10%

-14%-19%
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bílá

moderní kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: 
ekokůže černá nebo bílá + chromovaná podstava a opěrky, (ŠxHxV): 
54,5x63x106-114 cm, výška sedu: 45-53 cm. Univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy. 

AZURE 2 NEW
3 290,- 3 490,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg
černá

kancelářské křeslo, provedení: 
sametová látka žlutá + černá 
kovová podstava, rozměry (ŠxHxV): 
58x61x81-89 cm, výška sedu: 43-51 
cm, hloubka sedu: 45 cm. Doplnění 
zásob 30.06.2023

SORILA NEW
2 550,- 3 970,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

kancelářské křeslo, provedení: sametová látka smaragdová nebo hnědá + gold – chrom – zlatá, modrá + chromovaná podstava nebo světle šedá + černá podstava, 
rozměry (ŠxHxV): 59x62x82-92 cm, výška sedu: 45-54 cm, hloubka sedu: 46,5 cm. 

EROL
3 490,- 3 790,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

smaragdová+gold – chrom – zlatá hnědá+gold – chrom – zlatá

3 490,- 3 790,-

světle šedá+černá

3 090,- 3 390,-

modrá+chrom

3 090,- 3 390,-

kancelářské křeslo s čalouněnými 
područkami, materiál: ekokůže 
černá s červeným lemováním, 
plastová podstava+opěrky, (ŠxHxV): 
61,5x70x114-122 cm, výška sedu: 43-
53 cm. 

PORSHE
5 190,- 5 880,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

ekokůže šedohnědá taupe

kancelářské/herní křesla, provedení: ekokůže, polohovací opěradlo a výsuvná podnožka, pohodlné sezení zajistí polštáře v zadní 
části a opěrky hlavy, rozměry jsou uvedeny v pořadí ŠxHxV,

konferenční židle s kovovými 
čalouněnými područkami, provedení: 
ekokůže bílá + chromovaná podstava, 
(ŠxHxV): 54,5x62,5x90,5 cm, výška x 
hloubka sedu: 45x47,5 cm. 

AZURE 2 NEW TYP 2
2 690,- 2 990,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-10% kancelářské křeslo vhodné také pro domácí 
kanceláře, materiál: ekokůže+látka+bílá kovová 
podstava, provedení: bílá+šedá, pohodlné měkké 
sedadlo a opěradlo, univerzální kolečka vhodná 
pro měkké i tvrdé podlahy, (ŠxHxV): 67x71x90-
100 cm, výška x hloubka sedu: 46-56x45 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

IMELDA
4 490,- 5 750,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-21%

otočné křeslo s měkkým sedadlem a prošívaným opěradlem, provedení: ekokůže 
šedohnědá taupe nebo látka světle hnědá+chrom, univerzální kolečka vhodná 
pro měkké i tvrdé podlahy, rozměry (ŠxHxV): 64x54,5x82-94 cm, výška sedu: 
45-57 cm, hloubka sedu: 42 cm. Model jen do vyprodání zásob.

KONOR
3 190,- 3 480,-

látka světle hnědá

-8%

kancelářské křeslo s čalouněnými 
područkami, provedení: černá 
ekokůže, plastové opěrky a 
chromovaná podstava, (ŠxHxV): 
66x73x112-122, výška sedu: 45-55 
cm. 

MADOX
3 390,- 4 290,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

-20%

kancelářské/herní křeslo, síťovina 
černá + bílá (plast), plastová podstava 
a područky, polohovací opěradlo, 
univerzální kolečka vhodná pro 
měkké i tvrdé podlahy, rozměry 
(ŠxHxV): 60x65x113-123 cm, výška 
sedu: 45-55 cm, hloubka sedu: 49 cm. 

no
sn

os
t 

11
0 

kg

YOKO
2 590,- 4 190,- -38%

provedení: ekokůže černá+modrá nebo černá+šedá + kovová podstava 
+ plastové područky, 64x53-81x121-131 cm, výška x hloubka sedu: 49-
59x49 cm. Model jen do vyprodání zásob.

TARUN
5 090,- 5 650,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

provedení: ekokůže modrá+červená+bílá 
a kovová podstava + plastové područky, 
64x60x126-136 cm, univerzální kolečka 
vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, výška x 
hloubka sedu: 47-57x49 cm. 

CAPTAIN NEW
4 750,- 5 450,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

-12%

moderní kancelářské křeslo s výškově 
nastavitelnou opěrkou hlavy a 
výsuvnou podnožkou, provedení: 
černá látka+síťovina, kovová podstava 
– černá barva+plastové područky, 
(ŠxHxV): 60x58x113-121 cm, výška 
sedu: 48-56 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

SIDRO
3 690,- 4 150,-

no
sn

os
t 

10
0 

kg

-11%-9%

kancelářské křeslo s područkami, 
provedení: látka šedá+černá 
síťovina+chromovaná podstava, 
(ŠxHxV): 63x60x118-128 cm, výška x 
hloubka sedu: 46-56x51 cm. 

3 450,- 4 290,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

FABRY NEW
-19%

-35%

-11%

-7% -7% -8% -8%

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-5%
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kancelářské/herní křeslo s opěrkou hlavy, nastavitelné područky (výška) a polohovací opěradlo, provedení: ekokůže + plastová podstava, pohodlné sezení zajistí polštáře 
v zadní části a opěrky hlavy, rozměry jsou uvedeny v pořadí ŠxHxV,

béžová růžová + bílá

ekokůže černá a plastová podstava 
+ područky, RGB LED osvětlení s 
dálkovým ovládáním, 64x60x127-137 
cm, výška x hloubka sedu: 43-53x49 
cm. 

MAFIRO
4 790,- 5 350,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

RGB LED

kancelářské/herní křesla s opěrkou hlavy a čalouněnými područkami, polohovací opěradlo, pohodlné sezení zajistí polštáře v zadní části a opěrky hlavy, rozměry jsou uvedeny v pořadí ŠxHxV.

kancelářské/herní křesla s opěrkou hlavy a čalouněnými područkami, provedení: ekokůže, polohovací opěradlo a výsuvná podnožka, pohodlné sezení zajistí polštáře v zadní části a opěrky hlavy, rozměry jsou uvedeny 
v pořadí ŠxHxV,

RGB LED

zelená

RGB LED RGB LED

kancelářské/herní křeslo s čalouněnými područkami, síťovina černá+zelená nebo černá+neomint+černá (plast), plastová 
podstava a područky, polohovací opěradlo a výsuvná podnožka, rozměry (ŠxHxV): 60x65x108-118 cm, výška sedu: 45-55 
cm, hloubka sedu: 49 cm. 

JORIK
3 290,- 4 390,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

neomint

-25%

kancelářské křeslo, materiál: podstava 
+ područky – plast, ekokůže bílo-
černá, (ŠxHxV): 65x71x107-117 cm, 
výška sedu: 46-56 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

AFRA
4 990,- 6 290,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-20%

designové kancelářské křeslo, 
provedení: černá, materiál: ekokůže 
+ plast, (ŠxHxV): 66x70x118-128 cm, 
výška sedu 45-57 cm. 

5 290,- 6 390,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

HEVYR
-17%

červená+bílá nebo béžová+bílá + kovová podstava + plastové područky, 
univerzální kolečka vhodná pro měkké i tvrdé podlahy, 64x60x126-136 cm, 
výška x hloubka sedu: 47-57x49 cm. V provedení červená+bílá jen do vyprodání 
zásob.

OZGE 2 NEW
4 350,- 5 460,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

červená

-20% 4 750,- 5 460,- -13%

černá + bílá

LED RGB osvětlení a 1 masážní bod v bederním polštáři, černá nebo 
růžová+bílá+černá (plast), plastová podstava a područky, 65x65x114-124 cm, 
výška sedu: 45-55 cm, hloubka sedu: 50 cm. 

JOVELA
4 750,- 6 490,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

-26%

modrá+černá+černá, plastová 
podstava a područky, 59x62x110-120 
cm, výška sedu: 45-55 cm, hloubka 
sedu: 49 cm. 

GUNNER
4 390,- 5 150,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

modrá

-14%

provedení: černá+zelená + 
plastová podstava a područky, 
62x78x120-130 cm, výška x 
hloubka sedu: 45-55x50 cm. 

BILGI
4 790,- 5 890,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

-18%

provedení: černá+armyí vzor + 
plastová podstava a područky, 
62x78x120-130 cm, výška x 
hloubka sedu: 45-55x50 cm. 

EMRE
4 590,- 5 760,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

-20%

provedení: ekokůže černá+červená 
+ plastová podstava a područky, 
bezdrátové BQB Bluetooth 
reproduktory, 66x60x125-133 cm, 
výška x hloubka sedu: 48-56x50 cm. 

CARPI
4 890,- 5 690,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

B Q B 
Bluetooth

-14%

černá+barevný vzor + plastová podstava 
a područky, RGB LED osvětlení s dálkovým 
ovládáním, univerzální kolečka vhodná pro 
měkké i tvrdé podlahy, 66x60x125-133 cm, 
výška x hloubka sedu: 48-56x50 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

ZOPA NEW
6 350,- 7 490,-

no
sn

os
t 

15
0 

kg

-15%

polohovací s opěrkou hlavy, s polštáři, 
provedení: ekokůže růžová+bílá 
a plastová podstava + područky, 
64x60x127-137 cm, výška x hloubka 
sedu: 43-53x49 cm. 

PINKY
4 490,- 4 990,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

-10%

provedení: ekokůže modrá+červená 
a plastová podstava + područky 
64x60x122-132 cm, výška x hloubka 
sedu: 43-53x49 cm. 

SPIDEX NEW
3 990,- 4 860,-

no
sn

os
t 

12
0 

kg

-17%

ekokůže zelená+černá+černá (plast), 
plastová podstava a područky, 
65x65x114-124 cm, výška sedu: 45-
55 cm, hloubka sedu: 50 cm. 

JAMAR
3 890,- 4 490,-

no
sn

os
t 

11
0 

kg

-13% -10%
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MACKENZIE 100

moderní PC / herní stůl s držákem sluchátek a dvěma otvory pro kabely, barevné provedení: černá (+ červené nálepky), materiál: kovový rám s 
černým nátěrem + deska stolu z MDF s PVC fólií. Rozměry (ŠxHxV): 100x60x75 cm, 120x60x75 cm, 140x60x75 cm. 

2 150,- 3 680,-

MACKENZIE LED 100

moderní PC / herní stůl s držákem sluchátek, LED RGB osvětlením a dvěma otvory pro kabely, barevné 
provedení: černá (+ červené nálepky), materiál: kovový rám s černým nátěrem + deska stolu z MDF s 
PVC fólií. Rozměry (ŠxHxV): 100x60x75 cm, 120x60x75 cm, 140x60x75 cm. 

3 990,- 4 590,-

buk+černádub natural+bílá
TARCAL 100
2 750,- 3 590,-

TARCAL 80
2 350,- 2 890,-

MACKENZIE 120
3 190,- 3 640,-

MACKENZIE LED 120
4 390,- 4 990,-

TARCAL 140
3 190,- 4 390,-

MACKENZIE 140
3 490,- 3 950,-

LATIF

moderní PC stůl s nástavcem na monitor, 
včetně věšáku na tašku/sluchátka a držáku 
na láhev, barevné provedení: černá + červená, 
materiál: kovový rám s červeným nátěrem + 
deska stolu MDF laminovaná. Rozměry (ŠxHxV): 
95x50x75/88 cm. Model do vyprodání zásob. 

1 690,- 2 190,-
-22%

LED RGB

ELARO TYP 1

podstavec pod monitor, materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní bambus nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 
60x20x13 cm. Doplnění zásob 10.07.2023 (bambus).

550,- 690,-

bambus

ELARO TYP 4

podstavec pod monitor s policí, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní bambus nebo bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): 52,5x25x13 cm. 

690,- 890,-

bambus

ELARO TYP 2

podstavec pod monitor se 2 zásuvkami, materiál: bambus 
lakovaný, barevné provedení: přírodní bambus nebo bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): 60x20x13 cm. 

990,- 1 090,-

bambus

ELARO TYP 3

podstavec pod monitor, materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní bambus nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 
52,5x25x13 cm. 

650,- 690,-

bambusbílá

750,- 890,-

bílá

990,- 1 130,-

bílá

1 190,- 1 360,-

bílá

790,- 890,-

MELTEN

příruční stolek na laptop, materiál: MDF + bambus, barevné 
provedení: bílá + přírodní bambus, (ŠxHxV): 59x34x23 cm. 

990,- 1 230,-
EVALD

přenosný, skládací, praktický stolek na notebook s nastavitelnou 
výškou a polohovací častí horní desky až do tří poloh, materiál: 
MDF+kov, provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 60x35x20 cm. 

750,- 

moderní pracovní stůl s policí, barevné provedení: dub natural+bílá nebo buk+černá, materiál: 
MDF laminovaná 18 mm (deska stolu) + kov. Rozměry TARCAL 80 (ŠxHxV): 80x40x72, TARCAL 100 
(ŠxHxV): 100x60x72 cm, TARCAL 140 (ŠxHxV): 140x60x72 cm. 

TARAK

moderní PC stůl na kolečkách s výsuvem pro 
klávesnici a policí v spodní části, barevné 
provedení: černá, materiál: kovový rám s 
černým nátěrem + deska stolu DTD fóliovaná. 
Rozměry (ŠxHxV): 60x48x73 cm. 

1 290,- 1 570,- -17%
TABER

moderní PC stůl se 2 policemi, včetně 
věšáku pro tašku/sluchátka a držáku na 
láhev, barevné provedení: černá + červená, 
materiál: kovový rám s červeným nátěrem 
+ deska stolu MDF laminovaná. Rozměry 
(ŠxHxV): 95x50,5x75/94 cm. 

2 150,- 2 490,- -13%

JADIS

moderní PC stůl, barevné provedení: černá, materiál: kovový 
rám s černým nátěrem + deska stolu MDF s karbonovou fólií. 
Rozměry (ŠxHxV): 120x60x75 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

3 490,- 4 690,- -25% -41%

MACKENZIE LED 140
4 790,- 5 390,- -18% -23% -27%

-12%-22% -19%

-11%-5%-9% -12%-15%-20%

-13% -12% -11%

-12% -11%
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dub artisan+grafit dub artisan+grafit

dub artisan+bílá dub artisan+bílý mat

moderní PC stůl, provedení: dub artisan/bílý mat, 
dub artisan/grafit nebo beton/bílý mat, materiál: DTD 
laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 120x51,6x87,5 cm. 

beton+bílý mat
ANDREO
1 690,- 

moderní PC stůl se zásuvkami, provedení: dub artisan/bílý 
mat, dub artisan/grafit nebo beton/bílý mat, materiál: DTD 
laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 125x51,6x75,5 cm. 

beton+bílý mat

TULIO
2 390,- 

moderní PC stůl s policemi a zásuvkou, provedení: dub artisan/bílý mat, dub artisan/grafit-antracit světlý nebo beton/bílý matný, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 145x51,6x111,6 cm. 

beton+bílý matNEREO
2 890,- 

MELLORA 90

psací stůl, provedení: DTD laminovaná – dub + černé kovové nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 90x60x72 cm, 100x60x72 cm, 120x60x72 cm nebo 150x60x72 cm.  
Mellora 100 a 150 doplnění zásob 30.05.2023.
MELLORA 100 990,- 1 560,-
MELLORA 150 1 150,- 1 890,-

MELLORA 120 1 290,- 1 690,-

dub+černá
VEINA

víceúčelový praktický stůl, 3 police, provedení: DTD laminovaná+kovové nohy, barva: dub+černá nebo dub+bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 120x60x72/122 cm. 

dub+bílá

bílá
KORNER NEW

praktický univerzální rohový PC stolek s policemi, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, 
materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 120 – 100/50-29/76 cm. 

2 870,- 

dub sonoma SAMSON NEW

PC stůl, barevné provedení: dub sonoma/bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 110x55x76,1 cm. 

2 790,- 

WESTA
70

-9
0 

cm

Cenový
trhák

PLATON

moderní PC stůl, barevné provedení: bílá/tmavě šedá, materiál: 
DTD fóliovaná, (ŠxHxV): 121,5x55,1x109,7 cm. 

3 850,- 

dub artisan+grafit – antracit světlý dub artisan+bílá

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

JOFRY

PC stůl s výsuvem pro klávesnici, materiál: kov+MDF, provedení: 
černá+stříbrná, rozměry: (ŠxHxV): 60x53,5x75 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

1 390,- 1 490,- -6%

990,- 1 480,- -33%
1 890,- 2 440,- -22%

psací stůl s nastavitelnou výškou, zářezem pro tablet, na 
kolečkách, provedení: MDF s PVC fólií – černá + černé kovové 
nohy, rozměry (ŠxHxV): 60x40x70-90 cm. 

1 090,- 1 550,- -29%
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ABES

moderní PC stůl, barevné provedení: dub sonoma/bílá nebo dub artisan/grafit, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 
110x55x75,2 cm. 

2 460,- 

dub sonoma/bílá dub artisan/grafit

dub sonoma/bílá

EGON

PC stůl, provedení: dub sonoma/bílá, buk nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, deska stolu do 
tloušťky 22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm. 

3 250,- 

dub sonoma
BANY

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma, bílá nebo buk, materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 140x60x76 cm. 

2 890,- 

dub sonoma/bílá
VERSAL NEW

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma/bílá nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 
120x50x75 cm. 

4 370,- 

dub sonoma/bílá

EUSTACH

PC stůl, provedení: dub sonoma/bílá, buk nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, deska stolu do tloušťky 
22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm. 

4 370,- 
bílá

bílá bílá

bílá

buk

buk
dub sonoma/bílá

buk

HANY NEW

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma nebo bílá, ABS hrany, materiál: DTD laminovaná, 
rozměry (ŠxHxV): 118x60x75 cm. 

4 090,- 

bílá dub sonoma
RONY NEW

rohový PC stolek, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 84x84x74 cm. 

2 580,- 

bílá dub sonoma

Náš 
tip!

MAXIM moderní PC stůl s regálem, barevné provedení: 
bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
158x40x134 cm. 3 090,- 

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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FLOKI NEW

praktický PC stůl s regálem, materiál: DTD, provedení: bílá, (ŠxHxV): 120x60x150 cm. 

2 890,- 3 090,-

grafit
TERINO

praktický univerzální (L/P) rohový PC stůl s policí a 3 zásuvkami, 
materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, grafit nebo 
dub artisan, rozměry (ŠxHxV): 138x50/110x75,4 cm. Vhodný i 
do prostoru. 

5 390,- 

bílá

dub artisan

B9 NEW

PC stůl s uzamykatelnou skříňkou, barevné provedení: buk, bílá nebo dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 123,5x55x75,5 cm. 

4 890,- 

buk dub sonoma bílá

dub sonoma/bílá

NOE NEW

PC stůl rohový, univerzální L/P, vhodný pro umístění do prostoru, materiál: DTD 
laminovaná, provedení: dub sonoma/bílá, dub wotan/bílá, bílá/beton, bílá/černá, 
rozměry (ŠxHxV): 135x135x74 cm. 

4 490,- 

bílá/černá

bílá/betondub san remo/bíládub wotan/bílá

deska stolu o šířce až 22 mm

bílá/dub wotan
DALTON 2 NEW

luxusní univerzální PC stůl, provedení: dub sonoma/bílá, 
bílá/dub wotan nebo bílá/grafit materiál: DTD laminovaná, 
rozměry stolu (ŠxHxV): 138x67,5x75 cm, rozměry skříňky 
(ŠxHxV): 138x40x62 cm, rozměry (ŠxHxV): 167,5x138x75 
cm. Stolní desky do tloušťky 22 mm. 

4 780,- 

bílá/šedá grafit

dub sonoma/bíládub sonoma/bílá

Náš 
tip!

kvalitní kovové úchytky

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

-6%
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RAFAEL NEW

PC stůl s policí, provedení: dub sonoma dub/bílá, 
materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
138,4x138x76,2 cm. 

5 690,- 

dub sonoma/bílá

SIRISS PC STŮL

univerzální PC stůl, s jednou zásuvkou, 
provedení: bílá, materiál: DTD fóliovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 108,5x50x75 cm. 

1 990,- 

UMAG

rohový PC stůl s policí, výsuvem pro klávesnici 
a zásuvkou, provedení: dub sonoma/černý lesk, 
materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
115x90x74 cm. 

3 390,- 

dub sonoma/černý lesk

BILI

PC stůl, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: tmavě šedá-grafit/bílá. Rozměry (ŠxHxV): 
120x53x75,5 cm. 

2 790,- 3 290,-

dub sonoma

VERNER NEW

PC stůl, provedení: dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
82x50x74,6 cm. 

1 490,- 

bílá

LARISTOTE

PC stůl se 3 zásuvkami, univerzální L/P, materiál: 
DTD fóliovaná, provedení: dub sonoma/bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 123x50x76,5 cm. 

2 490,- 

dub sonoma/bílá

KALIMERO

praktický rohový PC stůl, provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál: 
DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 120x90/45x75,6 cm. 

3 650,- 

bílá dub sonoma dub sonoma
MINESON

víceúčelový praktický rohový psací stůl, barevné provedení: 
bílá, bílá/beton nebo dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, 
rozměry (ŠxHxV): 124x42,4/90x75,5/145 cm. 

5 290,- 

bílá

bílá/beton
5 290,- 

Cenový
trhák

IMAN

PC stůl se zásuvkou a magnetickou tabulí, 
provedení: bílá/černá, materiál: DTD 
laminovaná, (ŠxHxV): 110x50x103 cm. 

2 990,- 

dub sonoma
JASMIN

víceúčelový praktický psací nebo barový stůl, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 125x50x79,2/183 cm. 

3 290,- 

bílá

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

-15%
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PSACÍ STŮL TYP 16
160x80x76 cm

3 890,-

PSACÍ STŮL TYP 12
100x80x76 cm

2 890,-

REGÁL TYP 03
75x38x182,6 cm

4 190,-

SKŘÍŇKA SE ZÁMKEM 
TYP 09

75x38x112,2 cm

4 390,-

PSACÍ STŮL TYP 17
80x80x76 cm

2 770,-

VYSOKÁ SKŘÍŇ S POLICEMI 
TYP 05

75x38x217,8 cm

6 680,-

PSACÍ STŮL TYP 11
140x80x76 cm

3 450,-

SESTAVA kontejner TYP 14 + 
PC stůl 12 + PC stůl 11 + roh 

TYP 13 + TYP 04 regál + TYP 05 
skříň + TYP 01 regál

REGÁL TYP 04
75x38x112,2 cm

3 190,-

SKŘÍŇKA TYP 10
50x38x112,2 cm

3 880,-

SESTAVA kontejner TYP 14 + PC 
stůl 12 + PC stůl 11 + roh TYP 13

VYSOKÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ 
TYP 06

50x38x217,8 cm

5 590,-

VĚŠÁKOVÝ PANEL TYP 19
50x24,6x180,6 cm

3 490,-

SKŘÍŇ POLICOVÁ TYP 07
75x38x182,6 cm

5 890,-

VYSOKÝ REGÁL TYP 02
50x38x217,8 cm

4 190,-

SKŘÍŇ SE ZÁMKEM TYP 31
75x38x182,6 cm

5 850,-

ROH TYP 13 KE PC STOLU 
TYP 11, 12

80x2,2x80 cm

1 790,-

KONFERENČNÍ STOLEK 
TYP 32

90x60x45,2 cm

3 080,-

SKŘÍŇ 
VĚŠÁKOVÁ 

TYP 20

5 390,-

50x55x182,6 cm 50x38x182,6 cm

SKŘÍŇ POLICOVÁ 
TYP 08

5 060,-

KONTEJNER SE 
ZÁMKEM TYP 30
43x48x66,7 cm

4 990,-

KONTEJNER 
TYP 14

43x48x66,7 cm

4 290,-

grafit/bílá

grafit/artisan

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

RIOMA
moderní kancelářský sektorový systém vhodný pro vybavení kanceláří, pracoven nebo zasedacích místností, materiál: DTD laminovaná, 
barevné provedení: grafit new/bílá, dub artisan/bílá, bílá nebo grafit new/artisan, tloušťka lamina 22 mm, elegantní kovové úchytky. 
Možnost poskládání sestavy podle vlastních představ, komponenty jsou prodávány jednotlivě. Kvalitní slovenský výrobek.

bílá

6 570,-

KOMODA 4ZÁSUVKOVÁ 
TYP 22

75x38x112,2 cm

VYSOKÝ REGÁL TYP 01
75x38x217,8 cm

4 490,-

217,8 cm

217,8 cm

217,8 cm

217,8 cm

Náš 
tip!

dub artisan / bílá

KANCELÁŘSKÉ SESTAVY

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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04 REGÁL VYSOKÝ
72,5x33,8x186 cm

03 REGÁL NÍZKÝ
72,5x33,8x115,4 cm

06 PC STŮL ROHOVÝ
67,5x67,5x73,5 cm

09 ROHOVÝ REGÁL
62,7x62,7x186 cm

13 SKŘÍŇKA
72,5x33,8x115,5 cm

02 PC STŮL
100x67,5x73,5 cm

s výsuvem pro klávesnici

08 ZASEDACÍ STŮL
147,8x67,5x73,5 cm

05 SKŘÍŇ 5POLICOVÁ
72,5x33,8x186 cm

10 REGÁL SE SKŘÍŇKOU
72,5x33,8x186 cm

skříň je se zámkem

12 KONTEJNER
39x40,5x62,7 cm

07 KONTEJNER
39x40,5x56,6 cm

01 PSACÍ STŮL
150x67,5x73,5 cm

3 670,-

3 690,-

2 570,-

3 490,-

3 550,-

2 560,- 1 750,-

2 450,-

2 560,-

1 780,-

1 750,- 1 750,-

2 290,-

2 680,-

1 870,-

1 170,-

2 560,-

1 780,-

1 170,- 1 170,-

2 560,-

4 770,-

2 670,-

2 090,-

4 990,-

2 790,-

2 190,-

4 770,-

2 670,-

2 090,-

2 560,-2 680,-

3 490,-

3 550,-

2 560,-

2 290,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí 
(ŠxHxV) v cm

JOHAN 2 NEW 
univerzální sektorová kancelářská 
sestava, materiál: DTD laminovaná, 
barevné provedení: dub sonoma/
bílá, kraft dunkel/bílá nebo bílá. 
Kvalitní slovenský výrobek. 
Vylepšená verze ABS hrany.

bílá

dub sonoma/bílá

kraft dunkel/bílá

cena za zobrazenou soupravu v 
provedení dub sonoma/bílá

15 090,-

cena za zobrazenou soupravu v 
provedení kraft dunkel/bílá

15 780,-

Cenový
trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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PC STŮL MAURUS NEW 
MA 11

203,4x176x70,7 cm

5 280,-

SKŘÍŇ MAURUS NEW 
MA 32

110,9x33,5x107,6 cm

3 450,-

SKŘÍŇ MAURUS NEW 
MA 50

181,2x33,5x181,2 cm

6 790,-

SKŘÍŇ MAURUS NEW 
MA 52

110,9x33,5x181,2 cm

4 960,-

MAURUS kancelářská sestava, provedení: dub sonoma světlá/bílá, materiál: DTD laminovaná (16 mm)

OSCAR sektorová sestava Oscar je vhodná pro vybavení kanceláří, pracoven, studentských pokojů, obytných prostor, stejně jako školních učeben a zasedacích místností. 
Sektor je vyroben z kvalitního povrchově upraveného materiálu DTD/MDF (tloušťka: 18 mm), v provedení třešeň – americká, nožičky a úchytky: povrchová úprava imitace 
matného chromu. Kontejner je na kolečkách s centrálním zamykáním, zásuvky jsou na kovových kolejničkách. Lamelová hranovací páska stolních desek a bočních 
částí je 18+18 mm. Možnost poskládání sestavy dle vlastních představ. Všechny prvky jsou dodávány demontovány. Komponenty ze sestav se prodávají jednotlivě.

T02 – PSACÍ STŮL
120,2x45,2x76 cm

2 190,-

T03 – STŮL S OBLOUKEM 
ZASEDACÍ

150,4x70,4x76 cm

2 250,-

T05 – STŮL ROHOVÝ 
OBLOUKOVÝ

70,4x70,4x76 cm

2 490,-

PC1 STŮL, VÝSUV PRO 
KLÁVESNICI, 2 ZÁSUVKY, 1 

POLICE
150,4x60,2x76 cm

4 890,-

T01 – PSACÍ STŮL
150,4x76x70,4 cm

2 390,-

C03 – SKŘÍŇKA MALÁ 
SPODNÍ DVÍŘKA
79,2x38,1x160,6 cm

4 150,-

C09 – ZÁVĚSNÁ POLICE
96x19x24,5 cm

640,-

550,-

C04 – SKŘÍŇKA NÍZKÁ 
OTEVŘENÁ 3 DVÍŘKA

120,4x38,1x85,2 cm

3 990,-

C08 – NÁSTĚNNÁ POLICE
120x25,2x25,2 cm

1 190,-

C07 – 3ZÁSUVKOVÝ 
KONTEJNER S CENTRÁLNÍM 

UZAMYKÁNÍM
39,2x47,2x59,8 cm

3 190,-

C02 – KNIHOVNA
57,5x34x179,2 cm

3 390,-

hrany stolů – až 36 mm, DTD/MDF – 18 mm

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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TYP AS 005 
SKŘÍŇ VĚŠÁKOVÁ 

+ ZÁMEK
57x55x175 cm

4 590,-

TYP AS 013 
SKŘÍŇKA NÍZKÁ

57x34x71 cm

1 490,-

TYP AS 001 
POLICOVÝ REGÁL

57x34x175 cm

2 390,-

TYP AS 011 
SKŘÍŇKA NÍZKÁ + 

ZÁMEK
57x34x71 cm

2 280,-

TYP AS 002 
SKŘÍŇKA SPODNÍ 
DVÍŘKA+ZÁMEK

57x34x175 cm

3 290,-

TYP AS 010 
SKŘÍŇKA NÍZKÁ

57x34x71 cm

1 290,-

TYP AS 003 HORNÍ 
DVÍŘKA+SPODNÍ 

DVÍŘKA + 2X 
ZÁMEK

57x34x175 cm

3 560,-

TYP AS 015 
KONTEJNER 

4ZÁSUVKOVÝ + 
ZÁMEK

43x60x61 cm

4 590,-

TYP AS 004 
SKŘÍŇKA – HORNÍ 

SKLO + SPODNÍ 
DVÍŘKA

57x34x175 cm

5 390,-

TYP AS 016 
KONTEJNER 

3ZÁSUVKOVÝ
43x56x48 cm

3 360,-

TYP AS 035 
SKŘÍŇKA 

OTEVŘENÁ 
POLICOVÁ – 2 

POLICE
57,2x33,6x105,9 cm

1 750,-

TYP AS 034 
SKŘÍŇ 2DV, 

POLICOVÁ+ZÁMEK
57,2x33,6x105,9 cm

2 960,-

TYP AS 021PI (PSACÍ), 
NEBO TYP AS 021ZA 

(ZASEDACÍ) STŮL 120
120x70x76 cm

2 280,-

TYP AS 022 STŮL 150 
ZASEDACÍ S OBLOUKEM

150x70x76 cm

3 290,-

TYP AS 020PI (PSACÍ), 
NEBO AS 020ZA 

(ZASEDACÍ) STŮL 150
150x70x76 cm

2 660,-

TYP AS 006 SKŘÍŇ 
VĚŠÁKOVÁ + 

ZÁMEK
57x34x175 cm

3 750,-

TYP AS 023 
STŮL PSACÍ S 

VÝSUVEM
70x70x76 cm

2 590,-

TYP AS 007 SKŘÍŇ 
POLICOVÁ + 

ZÁMEK
57x34x175 cm

3 960,-

TYP AS 026 
KONFERENČNÍ 

STOLEK
63x63x45 cm

1 290,-

TYP AS 009 
4POLICOVÝ 

REGÁL
30x34x175 cm

1 890,-

TYP AS 014 
SKŘÍŇKA ROHOVÁ 

OKRAJOVÁ
34x34x76 cm

1 190,-

TYP AS 030 
VĚŠÁKOVÝ PANEL

50x1,6x175 cm

1 290,-

TYP AS 024 
STŮL ROHOVÝ 
OBLOUKOVÝ
70x70x76 cm

1 690,-

TYP AS 037 SADA 
POLIC 4 KS DO SKŘÍNÍ 

(DO VŠECH SKŘÍNÍ 
KROMĚ TYP AS 005 A 

TYP AS 009)
54x29,6x1,6 cm

790,-

TYP AS 032 SOKL 
KE SKŘÍŇCE 005

57x51x5 cm

360,-

TYP AS 033 SOKL 
KE SKŘÍŇCE AS009

30x30x5 cm

280,-

TYP AS 036 SADA 
POLIC 4 KS DO 

SKŘÍNĚ TYP AS 005
54x51x1,6 cm

1 090,-

TYP 031 SOKL KE 
SKŘÍŇCE KROMĚ 005, 

009
57x30x5 cm

290,-

TYP AS 029 
NÁSTĚNNÁ POLICE

120x25x25 cm

1 090,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TEMPO ASISTENT sektorová sestava vhodná pro vybavení kanceláří, pracoven, školních učeben nebo zasedacích místností, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany 
jsou na stolových deskách AS-020, 021, 022, 023, 024, barevné provedení: buk, sonoma dub nebo třešeň. Možnost poskládání sestavy dle 
vlastních představ, komponenty jsou prodávány jednotlivě.

buk buk dub sonoma

třešeňdub sonoma

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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LULA

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

1 790,-

15 D CARGO
15x52x82 cm

skříňka s výsuvným 
košem

3 090,-

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

1 880,-

30 G-90 1F
30x31x90 cm

2 090,-

15 G-72 OTW
15x29x71,5 cm

1 250,-

40 GS-72 1F
40x31x71,5 cm

2 390,-

60 D 1F BB
60x52x82 cm

2 590,-

30 G-90 ZAK
30x29x90 cm

1 750,-

30 D CARGO
30x52x82 cm

skříňka s výsuvným 
košem

3 990,-

50 ZL 1F BB
50x52x82 cm

2 280,-

89X89 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

5 490,-

58X58 GN-72 1F
58,5/58,5x31x71,5 cm

3 290,-

58X58 GN-90 1F
58,5/58,5x31x90 cm

3 890,-

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

2 290,-

60 G-90 1F
60x31x90 cm

2 880,-

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

2 990,-

60 D 3S BB
60x52x82 cm 

zásuvky Smartbox

6 890,-

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

1 660,-

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

1 180,-

40 G-90 1F
40x31x90 cm

2 260,-

50 G-90 1F
50x31x90 cm

2 490,-

50 G-72 1F
50x31x71,5 cm

2 090,-

30 G-90 OTW
30x29x90 cm

1 340,-

15 G-90 OTW
15x29x90 cm

1 360,-

40 GS-90 1F
40x31x90 cm

2 890,-

50 NAGU-36 1F
50x57x36 cm

2 090,-

40 NAGU-36 1F
40x57x36 cm

1 990,-

80 D 2F BB
80x52x82 cm

3 290,-

80 D 3S BB
80x52x82 cm

zásuvky Smartbox

7 590,-

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

2 990,-

105 ND 1F BB
90x52x82 cm

3 760,-

80 G-90 2F
80x31x90 cm

3 590,-

ZM 570X446
44,6x1,6x57 cm

1 080,-

ZM 570X596
59,6x1,6x57 cm

1 390,-

ZM 713X446
44,6x1,6x71,3 cm

1 490,-

ZM 713X596
59,6x1,6x71,3 cm

1 790,-

1 480,-1 480,-

40 D 1F BB
40x52x82 cm

2 180,-

30 D OTW BB
30x50x82 cm

1 580,-

45 G-72 1F
45x31x71,5 cm

2 050,-

40 D 3S BB
40x52x82 cm

zásuvky Smartbox

5 880,-

50 D 1F 1S BB
50x52x82 cm

3 780,-

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

1 680,-

45 G-90 1F
45x31x90 cm

2 390,-

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

5 790,-

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

7 390,-

60 DKS-210 3S 1F
60x57x210 cm

11 390,-

60 DPM-210 2F
60x57x210 cm

vnitřní rozměr pro troubu VxŠ: 
58,5x56,8 cm, vnitřní rozměr 
pro mikrovlnnou troubu VxŠ: 

38,6/48,1x56,8 cm

6 360,-

60 DPS-210 3S 1F
60x57x210 cm

vnitřní rozměr pro troubu 
VxŠ: 58,5x56,8 cm

10 390,-

60 LO-210 2F
60x57x210 cm

skříň pro chladničku

7 390,-

60 DP-210 2F
60x57x210 cm

vnitřní rozměr pro troubu 
VxŠ: 58,5x56,8 cm

6 390,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

15 D OTW BB
15x50x82 cm

1 490,-

stylový kuchyňský systém v provedení dvířka: bílá, korpus: dub artisan nebo dvířka: bílá, 
korpus: bílá, DTD laminovaná + dvířka MDF, tloušťka pracovní desky 38 mm /dub artisan 
nebo marmur roma/. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně spodní lišty bez pracovní 
desky. Dvířka na myčku jsou dodávána se soklem dub artisan i bílá. Možnost dokoupení 
pracovní desky dub artisan nebo marmur roma v ceně: 1 480,-/m. Možnost dokoupení 
univerzálního L/P dřezu Lay on v ceně: 2 290,-. 

60 NAGU-36 1F
60x57x36 cm

2 090,-

60 GU-36 1F
60x31x36 cm

1 590,-

50 GU-36 1F
50x31x36 cm

1 590,-

80 NAGU-36 1F
80x57x36 cm

2 690,-

NEW

systém tichého dorazu zásuvky – zavírání

systém tichého zavírání dvířek – panty

pracovní deska marmur roma

dvířka na myčku

pracovní deska dub artisan

bílá/bílá

bílá/dub artisan

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 cm

1 250,-
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JULIA

TYP 8 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 2DV 

VÝKL.+SKLO. Š. 60
60x32x71,8 cm

3 880,-

TYP 1 SKŘÍŇKA 
HORNÍ OTEVŘENÁ 

Š. 30
30x30,2x71,8 cm

990,-

TYP 52 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ 1DV Š.40

40x52x82 cm

2 290,-

DETAIL PRACOVNÍ DESKY  
hloubka 60 cm, dekor Gold Craft OAK

1 290,-/1bm – 38 mm

TYP 10 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 1DV ROHOVÁ 

Š. 60
60x60x72 cm

3 290,-

TYP 3 SKŘÍŇKA 
HORNÍ KONCOVÁ 

Š. 30
30x30x71,8 cm

1 050,-

TYP 54 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ 1DV Š. 40

45x52x82 cm

2 490,-

TYP 62 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ 3ZÁSUVKOVÁ 

Š. 90
83,5x83,5x82 cm

5 150,-

TYP 12 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 2DV 

VÝKLOPNÁ Š. 80
80x32x71,8 cm

4 290,-

TYP 5 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 1DV Š. 45

45x32x71,8 cm

1 890,-

TYP 56 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ 2DV Š. 60

60x52x82 cm

2 790,-

TYP 9 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 1DV 

VÝKLOPNÁ Š. 60
60x32x36 cm

2 170,-

TYP 53 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ 3ZÁSUVKOVÁ 

Š. 40
40x52x82 cm

4 150,-

TYP 61 SKŘÍŇKA SPODNÍ 
3ZÁSUVKOVÁ Š.80

80x52x82 cm

5 960,-

TYP 60 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ 2DV Š. 80

80x52x82 cm

3 190,-

TYP 11 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 2DV Š. 80

80x32x71,8 cm

2 980,-

TYP 4 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 1DV Š. 40

40x32x71,8 cm

1 750,-

TYP 55 DVEŘE NA 
MYČKU Š. 45
45x1,6x72 cm

1 450,-

TYP 92 SOKL 
KONCOVÝ PRO 

VYSOKÉ SKŘÍNĚ
53x1,6x10 cm

270,-

TYP 94 SOKL NA 
MYČKU Š. 45

45x1,6x9 cm

370,-

TYP 91 SOKL 
KONCOVÝ PRO 

SPODNÍ SKŘÍŇKY
46,5x1,6x10 cm

180,-

TYP 93 SOKL NA 
MYČKU Š. 60

60x1,6x9 cm

470,-

TYP 13 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 2DV 

VÝKL.+SKLO Š. 80
80x32x71,8 cm

4 990,-

TYP 6 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 2DV Š. 60

60x32x71,8 cm

2 590,-

TYP 57 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ 

3ZÁSUVKOVÁ Š. 60
60x52x82 cm

4 780,-

TYP 51 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ KONCOVÁ 

Š.30
30x56,5x72 cm

1 360,-

TYP 59 DVEŘE NA 
MYČKU Š. 60
60x1,6x72 cm

1 760,-

TYP 7 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 2DV 

VÝKLOPNÁ Š. 60
60x32x71,8 cm

3 290,-

TYP 58 SKŘÍŇKA 
SPODNÍ PRO TROUBU 

Š. 60
60x52x82 cm

2 080,-

TYP 95 KONCOVÁ 
DESKA

1,6x59x82 cm

690,-

TYP 80 SKŘÍŇ 
VYSOKÁ 2DV, 

POLICOVÁ Š. 60
60x58x217,2 cm

7 490,-

TYP 81 SKŘÍŇ VYSOKÁ 
2DV, TROUBA+MIKRO, 

Š. 60
60x58x217,2 cm

5 590,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 2 SKŘÍŇKA 
HORNÍ 1DV Š. 30

30x32x71,8 cm

1 490,-
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moderní sektorová kuchyňská sestava, provedení: korpus bílá/dvířka světle šedá nebo 
korpus bílá/dvířka tmavě šedá, materiál: dvířka MDF fóliovaná, korpus DTD laminovaná, 
kvalitní kovové úchytky. Cena sektorových skříní je včetně soklů, bez pracovní desky. Cena 
za pracovní desku je 1 290,- za bm – tloušťka 38 mm. KVALITNÍ

SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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moderní sektorová kuchyňská sestava, materiál: DTD laminovaná, provedení: 
korpus dub artisan/dvířka dub artisan nebo korpus dub artisan/dvířka šedý mat. 
Cena sektorových skříněk je bez pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní 
desku dub artisan je 1 390,-/bm – tloušťka 38 mm, cena za pracovní desku černý 
vulkan je 1 490,-/bm – tloušťka 38 mm. Možnost dokoupení spodní lišty dub 
artisan v rozměru 1 m za cenu 190,- nebo v rozměru 2 m za cenu 290,-. 

LANGEN

240,- 190,-
590,-770,- šedý mat

DVÍŘKA MYČKY
59,6x57/44,6x57 cm

šedý mat

1 360,-
šedý mat

1 570,-
šedý mat

2 290,-
šedý mat

1 790,-
šedý mat

1 980,-
šedý mat

2 190,-
šedý mat

290,-

DVÍŘKA MYČKY
59,6x71,3/44,6x71,3 cm

dub artisan 240,- dub artisan

G30
30x32x72 cm

1 090,-
dub artisan

G40
40x32x72 cm

1 190,-
dub artisan

G60G
60x45x72 cm

1 850,-
dub artisan

G40G
40x45x72 cm

1 490,-
dub artisan

G60
60x32x72 cm

1 490,-
dub artisan

G60N
60x60x72 cm

1 890,-
dub artisan

1 450,-
šedý mat

G60KN
60x32x36 cm

1 190,-
dub artisan

1 650,-
šedý mat

G80K
80x32x36 cm

1 290,-
dub artisan

1 450,-
šedý mat

1 690,-
šedý mat

N40
40x58x36 cm

1 250,-
dub artisan

N60
60x58x36 cm

1 460,-
dub artisan

4 150,-
šedý mat

4 290,-
šedý mat

4 470,-
šedý mat

5 290,-
šedý mat

vnitřní rozměr pro trouby (ŠxHxV): 
59x56x59,5, vnitřní rozměr pro 

mikrovlnnou troubu (ŠxHxV): 59x56x38

D60PM
60x58x212 cm  

3 990,-
dub artisan

3 190,-
šedý mat

1 990,-
šedý mat

3 660,-
šedý mat

3 660,-
šedý mat

2 190,-
šedý mat

4 290,-
šedý mat

4 290,-
šedý mat

1 780,-
šedý mat

D90N
79x79x82 cm

2 890,-
dub artisan

D60Z
60x47x82 cm

1 490,-
dub artisan

D60
60x47x82 cm

1 740,-
dub artisan

D40
40x47x82 cm

1 450,-
dub artisan

černé úchytky dub artisan černý vulkánPUSH OPEN

640,- 490,-

D40SP
40x58x212 cm

3 490,-
dub artisan

potravinová skříň

D60ZL
60x58x212 cm

3 290,-
dub artisan

skříň pro vestavěnou 
chladničku

D60R
60x58x212 cm

4 170,-
dub artisan

potravinová skříň

D60S3U
60x47x82 cm

3 660,-
dub artisan

úchytky

D60S3P
60x47x82 cm

3 660,-
dub artisan

push open

D40S3P
40x47x82 cm

3 190,-
dub artisan

push open

D40S3U
40x47x82 cm

3 190,-
dub artisan

úchytky

Spodní a horní skříňky jsou dodávány se systémem Push Open a také s 
úchytkou. U skříněk D60S3 a D40S3 je třeba zvolit skříňku s úchytkou nebo 
systémem Push Open.

Pro každou spodní skříňku je nutné objednat 2 ks úchytů na sokl – cena 
30,-/2 ks.

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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6 090,-
vysoký bílý lesk

dub sonoma

2 880,-
vysoký bílý lesk

5 180,-
vysoký bílý lesk

4 490,-
vysoký bílý lesk

2 990,-
vysoký bílý lesk

6 050,-
vysoký bílý lesk

2 750,-
vysoký bílý lesk

2 190,-
vysoký bílý lesk

1 490,-
vysoký bílý lesk

630,-
dub sonoma

2 790,-
vysoký bílý lesk

1 480,-
vysoký bílý lesk

7 050,-
vysoký bílý lesk

2 770,-
vysoký bílý lesk

1 660,-
vysoký bílý lesk

DR L
72,5x72,5x82 cm

5 490,-
dub sonoma

D20 OTV
20x52,5x82 cm

1 890,-

1 490,-
bílá

D40
40x54,5x82 cm

2 390,-
dub sonoma

D60 3 ZAS
60x54,5x202 cm

4 460,-
dub sonoma

D80
80x54,5x82 cm

3 690,-
dub sonoma

D80 ZL
80x54,5x82 cm

2 260,-
dub sonoma

D80 3 ZAS
80x54,5x82 cm

5 180,-
dub sonoma

D60 KU
60x55x82 cm

2 630,-
dub sonoma

G60 U
60x32x60 cm

1 690,-
dub sonoma

G60 OK
60x32x30 cm

1 190,-
dub sonoma

G20 OTV
20x30x60 cm

630,-
vysoký bílý lesk

GR
52,5x52,5x60 cm

2 380,-
dub sonoma

G30
30x32x60 cm

1 170,-
dub sonoma

D60
60x54,5x202 cm

potravinářská skříňka

5 290,-
dub sonoma

G80
80x32x60 cm

1 990,-
dub sonoma

G40
40x32x60 cm

1 290,-
dub sonoma

základní sestava v provedení: dvířka dub sonoma trufel/korpus dub sonoma 
trufel, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr se skříňkou 
digestoře 2,6 m, spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky 
a spodní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení 
univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 

KALEN
10 990,- 

základní sestava v provedení: dvířka dub světle šedý + dub tmavý/korpus 
dub světle šedý, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní 
rozměr se skříňkou digestoře 2,4 m, spodní rozměr 1,8 m, spodní skříňky 
jsou dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty, dřezová skříňka 
dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu 
v ceně 2 290,-. 

KLANTON
14 790,- 

2 990,-
vysoký bílý lesk

G80 U
80x32x60 cm

2 290,-
dub sonoma

systém tichého dorazu zásuvky – zavírání

systém tichého zavírání dvířek – panty

LINE

zvýhodněná cena za základní sestavu 2,6m v 
provedení dub sonoma

zvýhodněná cena za základní sestavu 2,6m v provedení dub sonoma / extra vysoký bíly lesj high gloss

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK
20 190,- 

20 190,- 

kuchyňská základní sestava v provedení: korpus DTD laminovaná, ABS hrany, dub sonoma, dvířka – vysoký 
bílý lesk HG nebo korpus DTD laminovaná bílá/dvířka dub sonoma. Horní rozměr se skříňkou digestoře: 2,6 
m, spodní rozměr: 2,6 m, tloušťka pracovní desky 38 mm, všechny spodní skříňky jsou dodávány s pracovní 
deskou (kromě skříňky D80ZL) a spodní lištou. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 
Možnost dokoupení pracovní desky navíc 38 mm za 1 390,-/bm. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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základní sestava v provedení: dub sonoma/korpus bílá, DTD laminovaná, 
tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr se skříňkou digestoře 1,8 m, 
spodní rozměr 1,2 m, spodní skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky 
a spodní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost 
dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně: 2 290,-. 

SARITA ZZ
8 890,- 

G60
60x32x72 cm

2 190,-

790,-

DVÍŘKA MYČKY
44,6x71,3 cm

59,6x71,3 cm v ceně 950,-

D90N
79x79x82 cm

3 260,-

D80S3
80x47x82 cm

4 280,-

D25PZ
25x45x72 cm

650,-

G50K
50x32x40 cm

1 190,-

G30
30x32x72 cm

1 390,-

DVÍŘKA MYČKY
44,6x57 cm

59,6x57 cm v ceně 790,-

690,-

D60S3
60x47x82 cm

3 990,-

D60
60x47x82 cm

2 390,-

W200
20x30x72 cm

750,-

G60N
60x60x72 cm

2 190,-

D60ZK
60x57x82 cm

3 050,-

D80Z
80x47x82 cm

2 390,-

G60KN
60x32x36 cm

1 290,-

2 190,-

W40S
40x32x126 cm

D20W
20x45x82 cm

1 190,-

G25PZ
25x30x72 cm

590,-

G60S
60x32x72 cm

2 170,-

D40S1
40x47x82 cm

2 390,-

3 680,-

K120
120x32x126 cm

G80S
80x32x72 cm

2 550,-

G30S
30x32x72 cm

1 360,- 1 570,-

D60 ZL
60x58x212 cm

skříň pro vestavěnou 
chladničku

4 680,-

D30
30x47x82 cm

1 590,-

G80
80x32x72 cm

2 590,-

D60P
60x58x212 cm

vnitřní rozměr pro trouby 
(ŠxHxV): 57x56x59,5 cm

5 090,-

D60R
60x58x212 cm

potravinová skříň

5 890,-

D20P
20x45x82 cm

990,-

D40S4
40x47x82 cm

3 450,-

moderní sektorová kuchyňská sestava v trendy venkovském stylu, kovové úchytky, materiál: DTD laminovaná + lišty MDF, provedení: 
korpus bílá, dvířka sosna andersen. Cena sektorových skříněk je bez pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku dub lancelot je 
1 390,-/bm – tloušťka 38 mm, cena za spodní kolejnici je 290,-/bm. Pro každou spodní skříň, kromě D25PZ, je nutné objednat 2 ks úchytů 
na sokl – cena 30,-/2 ks. Možnost kombinace se sektorem PROVANCE ze strany 99. 

PROVANCE

1 790,-

1 590,-

D40
40x47x82 cm

G40S
40x32x72 cm

G40
40x32x38 cm

2 590,-

D80
80x47x82 cm

systém tichého zavírání dvířek – panty
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ZK-60 K1
60x60x85 cm

2 390,-

DN-88*88
88x88x85 cm

4 990,-

DZ-80
80x45x85 cm

1 690,-

DO-20
20x45x85 cm

1 580,-

D-40 S1
40x45x85 cm

2 260,-

D-80 S3
80x60x85 cm

4 780,-

OG-60
60x30x29 cm

840,-

G-40
40x30x64,8 cm

980,-

S-40
40x56x211 cm

4 880,-

GO-20
20x30x64,8 cm

980,-

GO-30
30x30x64,8 cm

980,-

OGW1-80
80x30x64,8 cm

2 090,-

GN-58*58
58x58x64,8 cm

2 190,-

JURA NEW B

80 GU-72
80x31x71,5 cm

 krémová, červená, 
bílá

2 480,-

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm 

krémová, šedá, bílá

2 290,-

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm 

krémová, červená, bílá

1 690,-

60 GU-72
60x31x71,5 cm

krémová, červená, bílá

2 290,-

80 D 2F BB
80x52x82 cm 

krémová, šedá, bílá

2 590,-

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

šedá

1 780,-

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

krémová, červená, bílá

1 490,-

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm

 šedá

1 290,-

60 D 1F BB
60x52x82 cm

 krémová, bílá, šedá

2 090,-

60 DG BB
60x52x82 cm

krémová, šedá, bílá

1 590,-

60 OK-40/60 GU-36
60x31x35 cm 

krémová, červená, bílá

1 580,-

40 D 4S BB
40x52x82 cm 

krémová, šedá, bílá

2 980,-

90/90 DN BB
83/83x50x82 cm 

krémová, šedá, bílá

5 890,-

60/60 N G-72
59/59x31x71,5 cm

krémová, červená, bílá

3 350,-

40 DK-210 2F
40x57x210 cm 

krémová, červená, bílá, šedá

5 690,-

krémová/šedá

cena za základní sestavu 2,6 m

PRADO základní sestava v provedení dvířka: MDF krémová extra vysoký lesk high gloss, korpus: šedá, 
dvířka MDF krémová extra vysoký lesk high gloss/MDF šedá extra vysoký lesk high gloss, 
korpus: šedá nebo dvířka MDF bílá extra vysoký lesk high gloss, korpus šedá, DTD laminovaná, 
tloušťka pracovní desky 28 mm, horní a spodní rozměr 2,6 m, spodní skříňky ZZ jsou dodávány 
včetně pracovní desky a spodní lišty. Sektorové skříně jsou dodávány bez pracovní desky, včetně 
spodní lišty. (Možnost dokoupení PD Metalic brown 28 v ceně 1 290,-/1 m). Možnost dokoupení 
univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 

21 890,-

bílá/bílá

Horní skříňky jsou v barvách dvířek: MDF 
krémová extra vysoký lesk HG nebo MDF 
červená extra vysoký lesk HG nebo MDF 
bílá extra vysoký lesk HG. Spodní skříňky 
jsou v barvách dvířek: MDF krémová extra 
vysoký lesk HG, MDF šedá extra vysoký 
lesk HG nebo MDF bílá extra vysoký lesk 
HG, potravinová skříňka 40DK-2102F také 
v červeném extra vysokém lesku high 
gloss.

základní sestava v provedení: bílá – wenge/korpus wenge, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní 
rozměr se skříňkou digestoře 2,6 m, spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky, dřezová 
skříňka dodávána bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty. 
Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 13 390,- 

cena za základní sestavu 2,6 m

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

systém tichého dorazu zásuvky – zavírání

systém tichého zavírání dvířek – panty

kovové úchytky

Rozměry jsou uvedeny v pořadí 
(ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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1 990,-
šedý mat

6 390,-
šedý mat

2 990,-
šedý mat

1 690,-
šedý mat

1 490,-
šedý mat

2 290,-
šedý mat

5 990,-
šedý mat

1 790,-
šedý mat

5 350,-
šedý mat

1 280,-
šedý mat

1 560,-
šedý mat

1 540,-
šedý mat

1 390,-
šedý mat

1 490,-
šedý mat

1 250,-
šedý mat

1 440,-
šedý mat

2 890,-
šedý mat

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

2 360,-
bílý HG

80 D 3S BB
80x52x82 cm

zásuvky 
Metabox

6 890,-
bílý HG

40 D 3S BB
40x52x82 cm

3 090,-
bílý HG

40 D 1F BB
40x52x82 cm

1 980,-
bílý HG

15 D CARGO BB
15x52x82 cm

skříňka s 
výsuvným košem

3 090,-
dub lancelot

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

1 660,-
bílý HG

15 D OTW BB
15x50x82 cm

1 590,-
dub lancelot

60 D 3S BB
60x52x82 cm

zásuvky 
Metabox

6 390,-
bílý HG

60 D 1F BB
60x52x82 cm

2 090,-
bílý HG

90X90 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

5 890,-
bílý HG

30 D OTW BB
30x50x82 cm

1 680,-
dub lancelot

60 GU-36 1F
60x31x36 cm

1 540,-
bílý HG

60 NAGU-
36 1F

60x57x36 cm

1 750,-
bílý HG

50 GU-36 1F
50x31x36 cm

1 540,-
bílý HG

40 NAGU-
36 1F

40x57x36 cm

1 490,-
bílý HG

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

1 790,-
bílý HG

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

1 480,-
bílý HG

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

1 750,-
bílý HG

58X58 GN-
72 1F

59/59x31x71,5 cm

3 290,-
bílý HG

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

1 250,-
dub lancelot

1 450,-
šedý mat

1 990,-
šedý mat

1 690,-
šedý mat

1 840,-
šedý mat

4 280,-
šedý mat

9 890,-
šedý mat

4 990,-
šedý mat

4 890,-
šedý mat

9 690,-
šedý mat

40 G-13 1S
40x31x13 cm

990,-
dub lancelot

80 GU-36 1F
80x31x36 cm

1 690,-
bílý HG

80 GU-72 2F
80x31x71,5 cm

2 390,-
bílý HG

80 NAGU-36 1F
80x57x36 cm

1 890,-
bílý HG

60 GU-72 2F
60x31x71,5 cm

2 280,-
bílý HG

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

5 590,-
bílý HG

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

6 990,-
bílý HG

990,-
šedý mat

790,-
šedý mat

880,-
šedý mat

680,-
šedý mat

15 G-72 
OTW

15x29x71,5 cm

1 290,-
dub lancelot

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 cm

1 330,-
dub lancelot

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

1 780,-
dub lancelot

ZM 713X596 
DVÍŘKA NA 

MYČKU
59,6x1,6x71,3 cm

1 390,-
bílý HG

ZM 570X596 
DVÍŘKA NA 

MYČKU
59,6x1,6x57 cm

1 190,-
bílý HG

ZM 713X446 
DVÍŘKA NA 

MYČKU
44,6x1,6x71,3 cm

1 180,-
bílý HG

ZM 570X446 
DVÍŘKA NA 

MYČKU
44,6x1,6x57 cm

990,-
bílý HG

60 DP-210 2F
60x57x210 cm
vnitřní rozměr 

pro troubu VxŠ: 
58,5x56,8 cm

6 860,-
bílý HG

60DPS-210 3S 1F
60x57x210 cm
vnitřní rozměr 

pro troubu VxŠ: 
58,5x56,8 cm

10 290,-
bílý HG

60 DKS-210 
3S 1F

60x57x210 cm

11 190,-
bílý HG

PRACOVNÍ DOSKA dub lancelot
MDF bílý extra vysoký lesk HG/dub lancelot

VEGA

systém tichého dorazu zásuvky – zavírání

systém tichého zavírání dvířek – panty

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

30 D CARGO BB
30x52x82 cm

skříňka s výsuvným 
košem

3 880,-
dub lancelot

80 D 2F BB
80x52x82 cm

2 680,-
bílý HG

šedý mat/dub lancelot

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

moderní sektorový kuchyňský systém v provedení dvířka: MDF bílá extra vysoký lesk HG/dub lancelot, korpus: dub lancelot 
nebo šedý mat, korpus: dub lancelot, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm. Sektorové skříňky jsou dodávány 
včetně spodní lišty bez pracovní desky. Možnost dokoupení pracovní desky dub lancelot v ceně: 1 290,-/m. Možnost 
dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 
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AURORA
moderní sektorová kuchyňská sestava ve skandinávském stylu s otevíráním bez úchytů, provedení: 
korpus bílá, dvířka bílá lakovaná extra vysoký lesk HG nebo korpus bílá, dvířka šedá lakovaná extra 
vysoký lesk HG, materiál: DTD laminovaná, kvalitní MDF. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně 
spodní lišty, kterou je třeba objednat zvlášť. Pro každou spodní skříňku, kromě D25PZ, je nutné 
objednat 2 ks úchytů na sokl – cena 30,-/2 ks. Pracovní deska není součástí skříněk. Cena za 
pracovní desku dub artisan je 1 390,- za bm – tloušťka 38 mm. Možnost dokoupení univerzálního 
P/L dřezu v ceně 2 290,-. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

DVÍŘKA NA 
MYČKU

44,6x57 cm

790,-

DVÍŘKA NA 
MYČKU

44,6x71,3 cm

1 080,-

DVÍŘKA NA 
MYČKU

59,6x57 cm

990,-

DVÍŘKA NA 
MYČKU

59,6x71,3 cm

1 350,-

G25PZ
25x30x72 cm

590,-

G30
30x32x72 cm

1 490,-

G40
40x32x72 cm

1 790,-

G60K
60x32x40 cm

1 490,-

G50K
50x32x40 cm

1 440,-

G602F
60x32x72 cm

2 490,-

G601F
60x32x72 cm

2 590,-

G80K
80x32x36 cm

1 690,-

G60N
60x60x72 cm

2 290,-

D20P
20x45x82 cm

990,-

D20W
20x45x82 cm

1 390,-

G60KN
60x32x36 cm

1 390,-

D25PZ
25x45x72 cm

680,-

D30
30x47x82 cm

1 790,-

D40
40x47x82 cm

1 990,-

D40S1
40x47x82 cm

2 390,-

G80
80x32x72 cm

2 990,-

D40S4
40x47x82 cm

3 190,-

W200
20x30x72 cm

750,-

D601F
60x47x82 cm

2 590,-

D602F
60x47x82 cm

2 790,-

D60S3
60x47x82 cm

3 590,-

D60ZK
60x52x82 cm

1 490,-

D80
80x47x82 cm

3 390,-

D80S3
80x47x82 cm

4 280,-

D80Z
80x47x82 cm

3 090,-

D90N
79x79x82 cm

3 290,-

D40SP
40x58x212 cm

potravinová skříň

5 680,-

D60P
60x58x212 cm

vnitřní rozměr pro 
trouby (ŠxHxV): 
57x56x59,5 cm

5 970,-

D60ZL
60x58x212 cm

skříň pro chladničku

6 290,-

D60R
60x58x212 cm

potravinová skříň

7 350,-

bílá/šedý extra vysoký lesk HG

bílá/bílý extra vysoký lesk HG

systém tichého zavírání dvířek – panty
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dub sonoma/bílá

NOVA PLUS

990,-

NOPL-001-OH
skříňka horní 

otevřená
30x30,4x70 cm

1 470,-

NOPL-002-OH
skříňka horní 30 

1DV
30x32x70 cm

5 760,-

NOPL-064-0S
skříňka spodní 

800 3zásuvková
80x51x83 cm

890,-

NOPL-088-00
dveře na myčku 

60
59,6x1,6x72,2 cm

1 670,-

NOPL-005-OH
skříňka horní 40 

1DV
40x32x70 cm

1 390,- /1bm – 38 mm

PRACOVNÍ DESKA
hloubka 60 cm, 
dekor GRANIT 

ATRACIT

3 170,-

NOPL-013-RH
skříňka horní roh 

1DV
60x60x70 cm

2 690,-

NOPL-057-OS
skříňka spodní 

60 2DV
60x51x83 cm

2 190,-

NOPL-054-OS
skříňka spodní 40 1DV

40x51x83 cm

3 170,-

NOPL-008-VH
skříňka horní 
výklopná 2DV
60x32x70 cm

5 890,-

NOPL-066-VK
skříňka se výsuvným košem 

1DV
15x51x83 cm

NOPL-024-OH
skříňka horní 45 

1DV
45x32x70 cm

1 860,-

DO-001-38
nástavec k rohové skříňce 

065
90x90/66,5x66,5 cm

5 370,-

NOPL-058-OS
skříňka spodní 60 

3zásuvková
60x51x83 cm

4 590,-

NOPL-063-0S
skříňka spodní 

45 1DV
45x51x83 cm

2 390,-

NOPL-009-VH
skříňka horní 

výkl.+sklo 2DV
60x32x70 cm

3 750,-

DO-021-38
spoj. lišta DO-
021-38 k PD k 
roh. skř.065

290,-

NOPL-085-00
koncová deska

1,6x59x83 cm

690,-

NOPL-003-OH
skříňka horní 

koncová
30x30x70 cm

1 050,-

NOPL-011-VH
skříňka horní 1DV pro 

digestoř
60x32x35 cm

2 090,-

NOPL-014-OH
skříňka horní 2DV

80x32x70 cm

2 750,-

NOPL-055-OS
skříňka spodní 

4zásuvková
40x51x83 cm

3 990,-

NOPL-052-OS
skříňka spodní koncová

30x56x73 cm

1 360,-

NOPL-061-RS
skříňka spodní rohová

82,8x82,8x83 cm

4 990,-

NOPL-065-RS
skříňka spodní rohová

82,4x82,4x83 cm

6 260,-

NOPL-007-OH
skříňka horní 2DV

60x32x70 cm

2 390,-

NOPL-059-OS
skříňka spodní 60 

trouba
60x51x83 cm

2 050,-

NOPL-086-00
dveře na myčku 

45
44,6x1,6x72,2 cm

860,-

NOPL-015-VH
skříňka horní 80 
výklopná 2DV
80x32x70 cm

4 090,-

DO-022-38
spoj. lišta DO-
022-38 k PD k 

roh. skř.061

330,-

NOPL-060-OS
skříňka spodní 80 

2DV
80x51x83 cm

3 090,-

NOPL-081-60
skříň potravinová 

60
60x58,2x206 cm

7 190,-

NOPL-016-VH
skříňka horní 80 

výklopná 2DV+SK
80x32x70 cm

4 790,-

DO-020-38
koncová lišta k PD 

DO-020-38L levá, DO-
020-38P pravá

280,-

NOPL-084-00
skříň vestavěná 60, 

vnitřní rozměr pro troubu: 
56,8x55x59 cm, vnitřní 
rozměr pro mikrovlnnou 
troubu: 56,8x55x38 cm

60x58,2x206 cm

5 390,-

NOPL-062-00
koncový boční sokl pro nízké skříňky

44,7x1,6x10 cm

180,-

NOPL-062-01
koncový boční sokl pro vysoké skříňky

52,3x1,6x10 cm

270,-

NOPL-062-02
sokl pro myčku 60

60x1,6x9 cm

370,-

NOPL-062-03
sokl pro myčky 45

45x1,6x9 cm

470,-

dub sonoma

18 090,-
cena za základní sestavu.

moderní sektorová kuchyňská sestava, ABS hrany, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo dub sonoma/
bílá. Cena sektorových skříněk je bez pracovní desky, kvalitní kovové úchytky. Cena za pracovní desku je 1 390,- za bm – 
tloušťka 38 mm. Horní rozměr kuchyňské sestavy je 2,4 m, spodní rozměr je 1,8 m. Základní kuchyňská sestava a všechny 
spodní skříňky jsou dodávány bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu LAY ON v ceně 2 290,-. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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W80K2S
80x30x72 cm

3 460,-

W60N
60x60x72 cm

2 890,-

S60KU
60x52,6x82 cm

1 990,-

W80
80x30x72 cm

2 590,-

W40
40x30x72 cm

1 590,-

S80
80x46x82 cm

2 450,-

S-40
40x46x82 cm

1 850,-

W60OK
60x30x36 cm

1 290,-

S90N
79,1x79,1x82 cm

4 170,-

W60
60x30x72 cm

2 060,-

S80ZL
80x46x82 cm

2 360,-

S60
60x46x82 cm

2 270,-

S40SZ2
40x46x82 cm

2 490,-

W30
30x30x72 cm

1 380,-

S60/210
60x58,6x210 cm

6 290,-

elegantní sektorová kuchyňská sestava v provensálském stylu, provedení: korpus DTD 
laminovaná bílá, sosna nordická, cena sektorových skříněk je bez pracovní desky, dřezu a 
spodní lišty. Cena za pracovní desku Rockpile 38mm 1 390,- bm, pro každou spodní skříňku 
(kromě D25PZ) je nutné objednat 2 ks úchytů na sokl – cena 30,-/2 ks, sokl (1 m) 290,-/bm. 
Kuchyňské skříňky doporučujeme kombinovat se systémem Royal ze strany 103.

ROYAL

DVÍŘKA NA 
MYČKU

44,6x71,3 cm
rozměr 

59,6x71,3 cm v 
ceně 680,-

590,-

D80S3
80x47/60x82 cm

4 540,-

DVÍŘKA NA 
MYČKU

44,6x57 cm
rozměr: 

59,6x57 cm v 
ceně 590,-

520,-

D25PZ
25x45/60x72 

cm

590,-

G60KN
60x32x36 cm

1 350,-

D80
80x47/60x82 

cm

2 590,-

G60KSN
60x32x36 cm

1 490,-

G60N
60x60x72 cm

1 990,-

G25PZ
25x30x72 cm

590,-

G80S
80x32x72 cm

2 190,-

G60S
60x32x72 cm

1 970,-

G30S
30x32x72 cm

1 350,-

G40S
40x32x72 cm

1 480,-

G80
80x32x72 cm

2 290,-

G60
60x32x72 cm

1 990,-

G30
30x32x72 cm

1 360,-

G40
40x32x72 cm

1 490,-

K120
120x32x126 cm

3 190,-

W40S
40x32x126 cm

1 860,-

D60
60x47/60x82 cm

2 590,-

D80Z
80x47x82 cm

2 290,-

D90N
79x79x82 cm

3 690,-

D60S3
60x47/60x82 cm

3 990,-

D60ZK
60x52/60x82 cm

1 840,-

D30
30x47/60x82 cm

1 530,- 1 660,-

D40S4
40x47/60x82 cm

3 990,-

D20W
20x45/60x82 cm

1 390,-

D20P
20x45/60x82 cm

780,-

D60R
60x58x212 cm

potravinová skříň

4 590,-

D60P
60x58x212 cm

7 790,-

kuchyňská základní sestava, materiál: DTD laminovaná, v provedení dub sonoma/bílá, dvířka dub sonoma/korpus bílá, horní rozměr se 
skříňkou digestoře 2,4 m a dolní rozměr 1,8 m, tloušťka pracovní desky 28 mm, skříňky základní sestavy jsou dodávány včetně pracovní desky, 
dřezová skříňka je dodávána bez pracovní desky, sektorové skříňky jsou dodávány bez pracovní desky. Cena pracovní desky je 1 190,-/bm. 
Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-.

FABIANA
13 070,- 
cena za základní sestavu včetně pracovní desky

dub sonoma/bílá

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

D40
40x47/60x82 cm

systém tichého zavírání dvířek – panty
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2 290,-
univerzální nerezový dřez, 
rozměry 80x60 cm, v ceně 
úchytky a sifon. Hmotnost 
dřezu: 4 kg. 

LAY ON

DVÍŘKA NA 
MYČKU

44,6x71,3 cm
59,6x71,3 cm v ceně 

1 590,-

1 190,-

G60N
60x60x72 cm

1 990,-

G80S
80x32x72 cm

2 190,-

G30S
30x32x72 cm

1 190,-

G60
60x32x72 cm

1 750,-

DVÍŘKA NA 
MYČKU

44,6x57 cm
59,6x57 cm v ceně 

1 290,-

990,-

G25PZ
25x30x72 cm

680,-

G60S
60x32x72 cm

2 170,-

G80
80x32x72 cm

1 850,-

G30
30x32x72 cm

1 060,-

G40
40x32x72 cm

1 190,-

W200
20x30x72 cm

680,-

D25PZ
25x45x82 cm

640,-

D40S4
40x47x82 cm

2 590,-

G50K
50x32x40 cm

1 090,-

G80K
80x32x36 cm

1 190,-

D20P
20x45x82 cm

950,-

D40S1
40x47x82 cm

1 690,-

D30
30x47x82 cm

1 290,-

D40
40x47x82 cm

1 490,-

G60KN
60x32x36 cm

1 190,-

G80KS
80x32x36 cm

1 390,-

D80
80x47x82 cm

2 280,-

D80Z
80x47x82 cm

1 850,-

D60S3
60x47x82 cm

2 570,-

D40SP
40x58x212 cm

3 490,-

D60
60x47x82 cm

1 990,-

D90N
79x79x82 cm

4 290,-

D60ZK
60x47x82 cm

1 570,-

D60ZL
60x58x212 cm

3 490,-

dub lancelot

bílá, dvířka – sosna andersen ořech Milano

elegantní rustikální sektorová kuchyňská sestava s 3D efektem a ozdobnými úchytkami, materiál: DTD laminované + lišty MDF, provedení: korpus a dvířka: ořech 
Milano nebo korpus: bílá, dvířka: sosna andersen. Cena sektorových skříněk je uvedena bez pracovní desky, spodní lišta je v ceně. Cena za pracovní desku royal 
beigemarble pro provedení ořech Milano je 1 190,- /bm – tloušťka 28 mm. Cena za pracovní desku dub Lancelot pro provedení sosna andersen je 1 390,- /bm – 
tloušťka 38 mm. 

SICILIA

royal beigemarble

G40S
40x32x72 cm

1 090,-

základní kuchyňská sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
sonoma, korpus je bílý. Horní rozměr se skříňkou digestoře je 260 cm, spodní 
rozměr je 200 cm, základní sestava je dodávána s pracovní deskou, dřezová 
skříňka je dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního P/L 
dřezu v ceně 2 290,-. 

PROMO
11 870,- 12 970,-

-8%
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2 290,-
univerzální nerezový dřez, rozměry 80x60 cm, v ceně 
úchytky a sifon. Hmotnost dřezu: 4 kg. 

kuchyňská sestava, v provedení olše, materiál: korpus DTD laminovaná, dvířka MDF, horní rozměr se skříňkou pro digestoř 2,4 m, spodní rozměr 1,8 m, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky, možnost 
dokoupení různých sektorových skříněk, koruny a univerzálního L/P dřezu: LAY ON v ceně 2 290,-

LAY ON

W80K2S
80x30x72 cm

3 460,-

S60
60x46x82 cm

2 270,-

S60KU
60x52,6x82 cm

1 990,-

W80
80x30x72 cm

2 590,-

W40
40x30x72 cm

1 590,-

S80
80x46x82 cm

2 450,-

S-40
40x46x82 cm

1 850,-

W60OK
60x30x36 cm

1 290,-

S90N
79,1x79,1x82 cm

4 170,-

W60
60x30x72 cm

2 060,-

W60N
60x60x72 cm

2 890,-

S80ZL
80x46x82 cm

2 360,-

S40SZ2
40x46x82 cm

2 490,-

W30
30x30x72 cm

1 380,-

S60/210
60x58,6x210 cm

6 290,-

W30N P/L
29x28,5/30,1x73,5 cm

990,-

S60KU
60x52,6x82 cm

1 990,-

W40 P/L
40x30,1x73,5 cm

2 070,-

S40SZ4
40x46x82 cm

3 270,-

W60
60x30,1x73,5 cm

2 790,-

S60
60x46x82 cm

2 990,-

W80S
80x30,1x73,5 cm

4 380,-

S40 P/L
40x46x82 cm

2 250,-

W80
80x30,1x73,5 cm

3 490,-

S30 P/L
30x46x82 cm

1 970,-

W60/60 P/L
60x60,1x73,5 cm

3 490,-

S30N P/L
57x28x82 cm

1 290,-

W30 P/L
30x30,1x73,5 cm

1 690,-

S80ZL
80x46x82 cm

3 280,-

W40S P/L
40x30,1x73,5 cm

2 580,-

S90/90 P/L
79,1x79,1x82 cm

4 970,-

W60OK
60x30,1x37,5 cm

1 790,-

S40/210/57 P/L
40x58,6x210 cm

6 780,-

W50OK
50x30,1x37,5 cm

1 490,-

S60LO P/L
60x57x210 cm

6 960,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

kuchyňská základní sestava, materiál: DTD laminovaná, v bílém provedení, horní rozměr se skříňkou 
digestoře 2,4 m a spodní rozměr 1,8 m, tloušťka pracovní desky 28 mm, skříňky základní sestavy 
jsou dodávány včetně pracovní desky, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní desky, sektorové 
skříňky jsou dodávány bez pracovní desky. Cena pracovní desky je 1 190,-/bm. Možnost dokoupení 
univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 

13 070,-
FABIANA

bílá 

cena za základní sestavu včetně pracovní desky

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Skříňky, ze kterých lze objednat sektorovou kuchyň LORA MDF: hloubka horních a dolních skříněk je uvedena: 
hloubka skříněk + dvířka, výška spodních skříněk: výška spodních skříněk, hloubka spodních skříněk: hloubka 
spodních skříněk bez pracovní desky, cena za 1 bm koruny je 210,-, koruny na W60/60 je 220,-. Ceny za spodní 
skříňky jsou bez pracovní desky. Cena za 1 bm pracovní desky k LORA MDF klasik olše je 1 190,-. 20 950,-

LORA MDF NEW KLASIK – OLŠE

cena za základní sestavu

základní sestava
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G-80
80x30x57 cm

1 770,-

D-80
80x47/60x84 

cm

3 090,-

G-80 0
80x30x57cm

1 770,-

DZ-80 
DŘEZOVÁ

80x47/60x82 cm

2 230,-

G-30
30x30x57 cm

1 130,-

D-60
60x47/60x84 cm

2 890,-

G-60
60x30x57 cm

1 650,-

D1S-40
40x47/60x84 cm

2 870,-

G-40
40x30x57 cm

1 160,-

D-30
30x47/60x84 

cm

2 680,-

GN-60
58x58x57 cm

3 090,-

DN-90
88x88x84 cm

6 340,-

GO-50
50x30x40 cm

1 360,-

S-50
50x56x200 

cm

5 090,-

GN-58*58
58x58x64,8 cm

2 190,-

GO-20
20x30x64,8 cm

980,-

G-40
40x30x64,8 cm

980,-

OGW1-80
80x30x64,8 cm

2 090,-

ZK-60
60x60x85 cm

2 390,-

OG-60
60x30x29 cm

840,-

DO-20
20x45x85 cm

1 580,-

DN-88*88
88x88x85 cm

4 990,-

D-40 S1
40x45x85 cm

2 260,-

D-80 S1
80x45x85 cm

3 590,-

DZ-80
80x45x85 cm

1 690,-

S-40
40x56x211 cm

4 880,-

JURA NEW I

GN-58*58
58x58x64,8 cm

2 190,-

GO-20
20x30x64,8 cm

980,-

G-40
40x30x64,8 cm

980,-

OGW1-80
80x30x64,8 cm

2 090,-

ZK-60 K1
60x60x85 cm

2 390,-

OG-60
60x30x29 cm

840,-

DO-20
20x45x85 cm

1 580,-

DN-88*88
88x88x85 cm

4 990,-

D-40 S1
40x45x85 cm

2 260,-

D-80 S1
80x45x85 cm

3 590,-

DZ-80
80x45x85 cm

1 690,-

S-40
40x56x211 cm

4 880,-
GO-30

30x30x64,8 cm

GO-30
30x30x64,8 cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

JURA  IA

základní kuchyňská sestava, DTD laminovaná, provedení dvířek je dub sonoma a korpus je 
bílé, horní rozměr je 2,5 m i se skříňkou digestoře, spodní rozměr je 2 m, dřezová skříňka je 
dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 

12 490,-13 690,-
CYRA NEW
cena za základní sestavu

základní sestava

základní sestava, v provedení dvířka rigolletto light + dark / korpus wenge, DTD laminovaná, 
tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr se skříňkou digestoře 2,6 m, spodní rozměr 2 
m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty, dřezová skříňka dodávána 
bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty. 
Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 

12 290,-
cena za základní sestavu

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

základní sestava

základní sestava, v provedení dvířka rigolletto dark + light / korpus wenge, DTD laminovaná, 
tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr se skříňkou digestoře 2,6 m, spodní rozměr 2 
m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty, dřezová skříňka dodávána 
bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty. 
Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 2 290,-. 

12 290,-
cena za základní sestavu

základní sestava

-8%
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POLICOVÁ 40 DK-210 2F
40x57x210 cm

4 250,-

POLICOVÁ 60 DK-210 2F
60x57x210 cm

5 090,-

80 D 2F BB
80x52x82 cm

2 390,-

40 D 4S BB
40x52x82 cm

2 690,-

60 D 2F BB
60x52x82 cm

2 090,-

60 DG BB
60x52x82 cm

1 590,-

50 OK-40
50x31x40 cm

1 260,-

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

1 290,-

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm

1 460,-

80 GS-72 2F
80x31x71,5 cm

3 380,-

89X89 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

5 280,-

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

2 090,-

60 G-72 2F
60x31x71,5 cm

1 790,-

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

1 360,-

58X58 GN-72 1F
58,5/58,5x31x71,5 cm

2 890,-

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

1 950,-

60 OK-40
60x31x40 cm

1 260,-

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

2 090,-

pracovní deska Dub lancelot

SPLIT
Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

moderní sektorový kuchyňský systém v provedení: dvířka: bílý mat, korpus: bílá, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm. Sektorové skříňky jsou dodávány 
včetně spodní lišty bez pracovní desky. Možnost dokoupení pracovní desky Dub lancelot v ceně: 1 290,-/m. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu LAY ON v 
ceně 2 290,-. 
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G25PZ
25x30x72 cm

590,-

W200
20x30x72 cm

750,-

D90N
79x79x82 cm

3 270,-

K120
120x32x126 cm

5 360,-

D60ZK
60x52x82 cm

1 590,-

G60KN
60x32x36 cm

1 590,-

G80KS
80x32x36 cm

2 290,-

D60ZL
60x58x212 cm

skříň pro chladničku

7 270,-

D80Z
80x47x82 cm

3 650,-

DVÍŘKA MYČKY
44,6x71,3 cm

1 390,-

G30
30x32x72 cm

1 690,-

G30S
30x32x72 cm

1 990,-

G60
60x32x72 cm

2 890,-

G60S
60x32x72 cm

3 490,-

D60S3
60x47x82 cm

4 790,-
D60

60x47x82 cm

3 190,-

DVÍŘKA MYČKY
44,6x57cm

1 190,-

G601F
60x32x72 cm

2 690,-

G60N
60x60x72 cm

2 490,-

W40S
40x32x126 cm

3 790,-

stylová sektorová kuchyňská sestava v provensálském stylu s kovovými ozdobnými úchytkami, materiál: DTD laminovaná + dvířka MDF, provedení: korpus bílá/dvířka 
šedý mat. Cena sektorových skříní je uvedena bez pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku Porterhause tmavý je 1 190,-/bm – tloušťka 38 mm. Možnost 
dokoupení spodní lišty bílá v rozměru 1 m za cenu 190,- nebo v rozměru 2 m za cenu 290,-. Pro každou spodní skříň je nutné objednat 2 ks úchytů na sokl – cena 
30,-/2 ks. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

LAYLA

D40SP
40x58x212 cm

6 190,-

potravinová skříň

D60P
60x58x212 cm

6 490,-

vnitřní rozměr pro troubu 
ŠxHxV: 57x56x59,5 cm

D60R
60x58x212 cm

8 190,-

potravinová skříň

1 840,-
DVÍŘKA MYČKY

59,6x71,3cm

1 990,-
G40

40x32x72 cm

2 390,-
G40S

40x32x72 cm

3 590,-
G80

80x32x72 cm

4 370,-
G80S

80x32x72 cm

5 470,-
D80S3

80x47x82 cm

3 880,-
D80

80x47x82 cm

1 540,-
DVÍŘKA MYČKY

59,6x57 cm

D30
30x47x82 cm

1 890,-
G50K

50x32x40 cm

1 540,-

2 290,-
D40

40x47x87 cm

1 950,-
G80K

80x32x36 cm

D601F
60x47x82 cm

2 890,-

D20W
20x45x82 cm

1 190,-

D40S4
40x47x82 cm

4 590,-

D25PZ
25x45x82 cm

680,-

D40S1
40x47x82 cm

2 780,-

D20P
20x45x82 cm

990,-

systém tichého dorazu zásuvky – zavírání

systém tichého zavírání dvířek – panty



159KUCHYŇSKÉ LINKY

MONRO
moderní kuchyňský systém v provedení dvířka: černý mat/dub artisan, 
korpus: dub artisan, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 38 mm /dub 
artisan/. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně spodní lišty bez pracovní 
desky. Možnost dokoupení pracovní desky dub artisan v ceně: 1 560,-/m. 
Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu Lay on v ceně 2 290,-. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

80ZL 2F BB
80x52x82 cm

1 880,-

ZM 570X596
59,6x1,6x57 cm

690,-

60/60 GN-72 1F
58,5/58,5x31x71,5 cm

2 790,-

80 D 2F BB
80x52x82 cm

2 150,-

ZM 713X446
44,6x1,6x71,3 cm

690,-

45 G-72 1F
45x31x71,5 cm

1 540,-

60 D 1F BB
60x52x82 cm

1 790,-

ZM 713X596
59,6x1,6x71,3 cm

790,-

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

1 190,-

40 D 3S BB
40x52x82 cm

2 690,-

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

4 190,-

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

1 250,-

60 D 3S BB
60x52x82 cm

3 290,-

60 LO-210 2F
60x57x210 cm

skříň pro 
chladničku

4 880,-

30 G-72 ZAK
30x30x71,5 cm

1 290,-

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

1 390,-

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

4 880,-

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

1 780,-

90/90 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

4 850,-

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

1 890,-

30 D OTW BB
30x50x82 cm

1 680,-

105 ND 1F BB
90x52x82 cm

3 290,-

80 GS-72 2F
80x31x71,5 cm

2 790,-

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

1 250,-

15 D CARGO
15x52x82 cm

skříňka s 
výsuvným košem

2 990,-

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

1 680,-

15 D OTW BB
15x52x82 cm

1 590,-

30 D CARGO
30x52x82 cm

skříňka s 
výsuvným košem

3 690,-

60 GU-36 1F
60x31x36 cm

1 090,-

15 G-72 OTW
15x30x71,5 cm

1 290,-

ZM 570X446
44,6x1,6x57 cm

dvířka na myčku

630,-

50 GU-36 1F
50x31x36 cm

1 090,-

PRACOVNÍ 
DESKA DUB 

ARTISAN

1 560,- /1bm

systém tichého dorazu zásuvky – zavírání systém tichého zavírání dvířek – panty

DVÍŘKA NA MYČKU
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jídelní židle, materiál: sametová 
látka+kov, barevné provedení: 
terakota+šedá látka+nohy černý/zlatý 
kov. Rozměry (ŠxHxV): 46x43x83 
cm, výška x hloubka sedu: 47x46 cm. 
Doplnění zásob 10.07.2023.

KIRIA
2 390,- 3 660,-

moderní designové křeslo, provedení: 
světle šedá látka+dřevo – buk, 
rozměry (ŠxHxV): 61x62x81 cm, výška 
x hloubka sedu: 45x45 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

DAREL 2 NEW
1 890,- 2 480,-

designové křeslo, materiál: masivní 
dřevo+ocel+plast+látka, sedadlo: 
látka, provedení: látka vzor+buk, 
(ŠxHxV): 64x60x83 cm, výška x 
hloubka sedu 46x44 cm. 

KUBIS NEW
2 150,- 2 590,-

designové křeslo, materiál: sametová látka+kov+gold chrom – zlatý, barevné 
provedení: růžová nebo smaragdová sametová látka+nohy černý kov+gold 
chrom – zlatý. Rozměry (ŠxHxV): 55x56x78 cm, výška x hloubka sedu: 47,5x46 
cm. 

DONKO
2 990,- 

moderní křeslo ve stylu 
patchwork, materiál: dřevo 
buk+ocel+látka+plast, barva: látka 
patchwork vzor kostka, (ŠxHxV): 
64x60x83 cm, výška x hloubka 
sedu: 46x44 cm. 

TOBO 3 NEW
2 150,- 2 590,-

designové křeslo, provedení: plast + 
ekokůže patchwork + dřevo – buk, 
rozměry (ŠxHxV): 64x60x83 cm, 
výška x hloubka sedu: 46x44 cm. 

TERST
2 550,- 3 390,-

jídelní židle, materiál: dřevo+kov+látka+plast, 
barevné provedení: světle šedá látka+buk; 
(ŠxHxV): 44,5x51x83 cm, výška sedu: 44 cm. 

1 290,- 1 550,-
DARELA NEW

designová jídelní židle, materiál: 
látka+dřevo – buk+plast, barevné 
provedení: patchwork mentol+hnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 48x56x82 cm, 
výška x hloubka sedu 46x43 cm. 

GLORIA
2 390,- 2 690,-

jídelní židle, provedení: plast+ekokůže 
patchwork+buk – nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 46,5x52x82 cm, výška x 
hloubka sedu: 45x42 cm. 

1 990,- 2 290,-
SALEVA

smaragdovárůžová

designové křeslo, materiál: látka+dřevo, barevné provedení: 
tmavě hnědá+bukové nohy, (ŠxHxV): 56x57x78 cm, výška 
sedu: 51 cm. Model jen do vyprodání zásob.

GODRIC

moderní křeslo, provedení: šedohnědá 
taupe sametová látka+dřevo – buk, 
rozměry (ŠxHxV): 61x62x81 cm, výška 
x hloubka sedu: 45x45 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

DAREL TYP 3
1 880,- 2 490,- -24%-23% -34%

-24%-16% -16%

designová židle ve stylu patchwork, materiál: dřevo – buk+látka, barva: látka vzor, 
(ŠxHxV): 47x41x75 cm, výška sedu je 45 cm. TYP 3 jen do vyprodání zásob.

CANDIE 2 NEW
1 680,- 

Typ 2

designové křeslo, materiál: sametová látka+gold chrom – zlatý, barevné provedení: neomint, růžová nebo smaragdová, 
rozměry (ŠxHxV): 45x44x84 cm, výška x hloubka sedu: 49,5x41 cm. V barevném provedení neomint jen do vyprodání 
zásob.

ADLAM

3 490,- 4 390,-

růžová sametová
3 490,- 4 390,-

smaragdová sametová

Typ 3

3 350,- 4 390,-

neomint samet

-23%

-29%

-16% -13% -11%

-20% -20%

2 260,- 

tmavě hnědá látka+bukové nohy

designová jídelní židle, materiál: sametová látka+gold chrom – zlatý, barevné 
provedení: šedohnědá taupe nebo smaragdová. Rozměry (ŠxHxV): 56x62x89 
cm, výška x hloubka sedu: 50x42 cm. 

PERLIA
1 890,- 2 670,-

šedohnědá taupe sametová smaragdová sametová

1 640,- 
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-6%

designové křeslo, materiál: MDF+látka+plast, provedení: vzor látky patchwork barevná, vzor látky patchwork 
mentol+hnědá nebo šedá+dřevo buk, rozměry: (ŠxHxV): 64x60x84 cm. Výška x hloubka sedu: 47x44 cm. KADIR NEW 
TYP 4 jen do vyprodání zásob.

KADIR NEW TYP 1
2 750,- 3 490,-

KADIR NEW TYP 4 KADIR NEW TYP 5
2 390,- 3 490,- -31% 2 750,- 3 490,-

JÍDELNÍ ŽIDLE

šedá

2 390,- 2 790,-

hořčicová

látka barevný patchwork kostka+buk

designové prošívané křeslo s područkami, materiál: sametová látka + kov, 
provedení: hořčicová sametová látka+černé kovové nohy, šedá sametová 
lákta+černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 60x60x86 cm, výška x hloubka 
sedu: 50x42 cm. 

ZERON NEW

otočné jídelní křeslo o 360°, 
materiál: sametová látka+kov, barva: 
šedá+camel sametová látka+nohy 
černý kov. Rozměry (ŠxHxV): 
55x62x87 cm, výška x hloubka sedu: 
47x46 cm. 

RATOKO
3 580,- 

designové křeslo s prošívaným 
opěradlem, provedení: sametová látka 
hnědá + černé kovové nohy, rozměry 
křesla (ŠxHxV): 60x60x83 cm, výška 
x hloubka sedu: 45x43,5 cm. 

BERILIO
3 250,- 3 490,-

designové křeslo, materiál: dřevo+kov látka, barevné provedení: látka barevný patchwork kostka+buk, látka černo/bílý 
patchwork+buk nebo modrá/béžová vzor patchwork+buk: (ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hloubka sedu: 51x46 cm. 

LANDOR
3 390,- 

látka černo-bílý patchwork+buk látka modrá/béžová vzor patchwork+buk

3 250,- 3 990,-

béžová šedá smaragdová mentolová černá

křeslo s prošívaným opěradlem, provedení: látka mentolová, šedá, černá nebo smaragdová + dřevěné bukové nohy nebo béžová + nohy buk patinovaný, rozměry (ŠxHxV): 62x58x82 cm, výška sedu: 44 
cm, hloubka sedu: 41 cm. 

designové křeslo, materiál: dřevo/kov+látka, barevné provedení: smaragdová+černé nohy, šedá+buk, tmavě hnědá+buk, hnědošedá látka s efektem broušené kůže+černé nohy nebo béžová+buk, rozměry 
(ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hloubka sedu: 49x41 cm. 

3 190,- 
DABIR

smaragdová látka+černé nohy šedá látka+buk hnědošedá látka+černé nohy béžová látka+buktmavě hnědá látka+buk

EKIN
-18%

-14% -21% -21%
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béžová

designové prošívané křeslo, materiál: sametová látka + kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: béžová, modrá, růžová, světle šedá, zelená, žlutá, šedá, rozměry (ŠxHxV): 58x68x80 cm, výška 
sedu: 47 cm, hloubka sedu: 44 cm. V provedení béžová a růžová doplnění zásob 05.06.2023.

FEDRIS
3 290,- 3 790,-

růžovámodrá žlutá šedásvětle šedá zelená

otočné křeslo vhodné pro domácí kancelář, provedení: látka světle šedá, béžová+dřevěné bukové nohy, sametově žlutá+buk, sametová taupe+buk, sametová neomint+buk, sametová oxyfire+buk, sametová 
smaragd+buk, samet starorůžová+buk, sametově tmavě modrá+buk, rozměry (ŠxHxV): 58x61,5x82,5 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 45 cm. V provedení sametová žlutá a starorůžová doplnění zásob 
15.06.2023.

DALIO

otočné křeslo vhodné pro domácí kancelář, provedení: látka světle šedá, béžová+dřevěné bukové nohy, sametově žlutá+buk, sametová taupe+buk, sametová neomint+buk, sametová oxyfire+buk, sametová 
smaragd+buk, samet starorůžová+buk, sametově tmavě modrá+buk, rozměry (ŠxHxV): 58x61,5x82,5 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 45 cm. V provedení sametová žlutá a starorůžová doplnění zásob 
15.06.2023.

DALIO

otočná židle, materiál: sametová látka+kov, barevné provedení: šedohnědá taupe, tmavě šedá, hořčicová, šedá, zelená nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 62x63x85 cm, hloubka sedu: 46 cm. V provedení šedá 
jen do vyprodání zásob, v provedení zelená doplnění zásob 30.05.2023.

VELEZA
2 890,- 3 690,-

hnědá šedáhořčicová zelená šedohnědá taupe tmavě šedá

sametová oxyfire sametová smaragdová

sametová starorůžová

2 650,- 3 570,-

sametová žlutá sametová taupe sametová neomint

-25%

-13%

3 090,- 3 570,-

světle šedá béžová

-13%

-21%

2 650,- 3 570,-

sametová tmavě modrá

-25%
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smaragdová sametovášedohnědá taupe sametová

jídelní židle, materiál: sametová látka+kov, barevné provedení: šedohnědá taupe, smaragdová nebo 
starorůžová sametová látka+nohy černý kov. Rozměry (ŠxHxV): 48x45x82 cm, výška x hloubka sedu: 45x42 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

ADENA
1 870,- 2 640,-

starorůžová sametová

-29%

designové křeslo, materiál: hnědá+buk nebo světle šedá+buk, 
rozměry (ŠxHxV): 56x60x82 cm, výška x hloubka sedu: 46x46 
cm. 

CLORIN NEW
2 790,- 3 160,-

hnědá+buk

jídelní židle, barva: černá-bílé pepito 
látka+camel ekokůže+černý kov. 
Rozměry (ŠxHxV): 54x56x78 cm, 
výška x hloubka sedu: 47x48 cm. 

KIRNA
2 490,- 3 360,- -25%

jídelní židle, materiál: látka+ekokůže+kov, barevné provedení: 
šedobílé káro látka+camel ekokůže nebo šedobílé káro 
látka+tmavě šedá ekokůže+nohy černý kov. Rozměry (ŠxHxV): 
48x45x82 cm, výška x hloubka sedu: 45x42 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

ADIANA
1 770,- 2 770,-

šedobílé káro+tmavě šedá šedobílé káro+camel

-36% -13%

-14%

jídelní židle, materiál: ekokůže+kov, barevné provedení: šedá nebo zelená 
ekokůže+nohy černý kov. Rozměry (ŠxHxV): 50x55x90 cm, výška x hloubka 
sedu: 47x47 cm. Model jen do vyprodání zásob.

KALINA
2 390,- 2 790,-

šedá

-11%

zelená

2 490,- 2 890,-
TEZA

látka světle šedá látka hnědá ekokůže béžová

jídelní židle, materiál: ekokůže+kov, barevné provedení: béžová+hnědá ekokůže nebo 
modrá+hnědá ekokůže+nohy černý kov. Rozměry (ŠxHxV): 50x46x83 cm, výška x hloubka 
sedu: 46x42 cm. Model jen do vyprodání zásob.

1 770,- 2 290,-
KLARISA

béžová+hnědá modrá+hnědá

designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a ozdobným prošíváním, látka samet + kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: 
béžová, šedohnědá taupe, modrá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 54x62x85 cm, výška x hloubka sedu: 49x42 cm. V provedání modrá 
jen do vyprodávaní zásob.

SARIN

2 750,- 2 990,-

béžová šedohnědá taupe šedá modrá

-20%

jídelní židle, materiál: ekokůže+kov, barevné 
provedení: béžová+hnědá ekokůže+nohy černý kov. 
Rozměry (ŠxHxV): 53x56x91 cm, výška x hloubka 
sedu: 47x40 cm. 

OSTELA
2 290,- 3 370,- -32%

-22%

jídelní židle, provedení: šedá látka+dřevěné bukové nohy, 
rozměry (ŠxHxV): 46x56x86 cm, výška sedu: 49 cm a 
hloubka sedu: 39 cm. 

GALIO
1 590,- 

šedá látka+světlý buk2 390,- 2 990,-

světle šedá+buk

moderní jídelní židle s měkkým sedadlem, provedení: látka světle šedá nebo hnědá + 
dřevěné bukové nohy nebo ekokůže béžová + bukové nohy, rozměry (ŠxHxV): 53x54x83,5 
cm, výška x hloubka sedu: 47x40 cm. Model jen do vyprodání zásob.
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designové křeslo, materiál: sametová látka+kovové nohy, provedení: béžová látka+černé nohy, mentolová látka+nohy s 
povrchovou úpravou buk nebo šedohnědá – taupe látka+nohy s povrchovou úpravou buk, rozměry (ŠxHxV): 56x63x78 
cm, výška x hloubka sedu: 49x46 cm. 

2 370,- 
ODOVEL

béžová látka+černé nohy šedohnědá – taupe+bukmentolová látka+buk

2 690,- 

designová jídelní židle, materiál: látka s efektem broušené kůže+kov, barevné provedení: béžová, 
hnědá nebo camel látka s efektem broušené kůže+nohy černý kov. Rozměry (ŠxHxV): 67x60x78 
cm, výška x hloubka sedu: 42x45 cm. Model jen do vyprodání zásob.

KALIFA
2 290,- 3 470,-

béžová hnědácamel

designové křeslo, provedení: černá 
ekokůže DELUXE+kovové nohy s 
černým nátěrem, rozměry (ŠxHxV): 
56x53,5x79 cm, výška sedu: 47 cm. 

TOPAZ
3 650,- 4 260,-

šedá taupe hnědá zelenámentolová

designové křeslo, materiál: látka+kov, barevné provedení: šedá, taupe hnědá, zelená, mentol + černé nohy, rozměry ŠxHxV: 55x61x81 cm, výška sedu: 48 cm. 

LACEY
2 590,- 2 880,-

jídelní židle, provedení: chrom + látka 
s efektem broušené kůže – šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 54x60x87 cm, 
výška x hloubka sedu: 48x54 cm. 

MADORA
2 570,- 

designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a ozdobným prošíváním, materiál: ekokůže + černé kovové nohy, barva: tmavě šedá, světle šedá, camel (hnědá), šedohnědá taupe, zelená nebo žlutá, rozměry 
(ŠxHxV): 49x57x85 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 41 cm. Doplnění zásob 15.06.2023.

HAZAL
1 490,- 1 990,-

camel světle šedá taupe šedohnědá zelenátmavě šedá žlutá

designové křeslo, materiál: látka+kovové nohy, provedení: modrá látka+černé nohy, smaragdová 
látka+nohy s povrchovou úpravou buk nebo světle šedá látka+černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 
50,5x58x85 cm, výška x hloubka sedu: 47x43 cm. V barevném provedení modrá látka+černé nohy a 
smaragdová látka+nohy s povrchovou úpravou buk jen do vyprodání zásob.

TANDEL

2 760,- 
modrá látka+černé nohy

2 590,- 
smaragdová látka+buk

2 850,- 
světle šedá látka+černé nohy

-28%

-10% jídelní židle, látka+kov, barva: 
hnědá+béžová+nohy černý kov. 
Rozměry (ŠxHxV): 48x61x91 cm, výška x 
hloubka sedu: 45x44 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

KIMEA
1 690,- 2 350,-

-34%

-14%

-25%
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-14%

-7%

JÍDELNÍ ŽIDLE

designové prošívané křeslo s měkkým sedadlem, materiál: sametová látka + kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: 
smaragdová, hnědá taupe, šedá nebo růžovohnědá, rozměry (ŠxHxV): 57x59x87 cm, výška x hloubka sedu: 50x45 cm. V provedení 
taupe hnědá doplnění zásob 05.06.2023.

ZIRKON
2 990,- 3 490,-

růžovohnědá smaragdová šedá taupe hnědá

-6%

jídelní židle, materiál a barevné provedení: plast/bílá nebo černá + 
chromované nohy, (ŠxHxV): 62x63x80 cm, výška sedu 48 cm. 

FEMAN 3 NEW
990,- 1 060,-

černá

bílá perlovámentolová tmavě šedá

otočná (360°) jídelní židle, materiál: ekokůže+plast+nohy dřevo – buk. Barevné provedení: světle šedá, bílá, mentolová, perleťová nebo tmavě šedá+buk. Rozměry (ŠxHxV): 48x57,5x82,5 cm, výška x 
hloubka sedu: 48x43 cm. Doplnění zásob 10.07.2023.

ETOSA
1 460,- 

světle šedá

šedá

jídelní židle s extra měkkým sedadlem, materiál: látka+dřevo – buk, barevné provedení: šedá, béžová, mentolová látka nebo modrá, růžová, smaragdová sametová látka, rozměry (ŠxHxV): 50x48x82 cm, 
výška x hloubka sedu: 46x41 cm. V barevném provedení modrá a růžová sametová látka jen do vyprodání zásob.

2 270,- 
SABRA

béžová mentolová modrá sametová růžová sametovásmaragdová sametová

bílá

LORITA
1 990,- 

šedohnědá látka

designová jídelní židle, extra měkký sedák, barevné provedení: sametová látka smaragdová+bukové nohy, smaragdová+černé nohy, hnědá+bukové nohy, růžová+bukové nohy nebo látka: látka 
šedohnědá+bukové nohy, látka šedá+bukové nohy. Rozměry: (ŠxHxV): 48x57x81, výška x hloubka sedu: 44x40 cm. Model jen do vyprodání zásob

Sametová smaragdová + bukšedá Sametová smaragdová + 
černé nohy

Sametová hnědá Sametová růžová

2 190,- 

1 790,- 1 930,-



166 JÍDELNÍ ŽIDLE

designová židle s extra měkkým sedadlem – ekokůže, materiál: plast + 
dřevo – buk, barva: černá, bílá, tmavé hnědá, petrolejová, mentolová, 
cappuccino-vanilková nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 48x56x81 cm, 
výška sedu: 45 cm. 

999,- 1 490,-
BALI 2 NEW

černá

designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál: dřevo+ekokůže+plast, barva: bílá+buk, 
tmavě šedá+buk nebo černá+černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 48x56x82 cm, výška sedu: 47 cm. 
Možnost kombinace se stolem GAMIN NEW nebo se stolem Didier 3 New nebo se stolem Monty. 

1 190,- 1 490,-
KEMAL NEW

černá+černé nohy

jídelní židle, provedení: bílý 
plast+buk, rozměry (ŠxHxV): 
46x51x85 cm, výška x hloubka 
sedu: 44x40 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

840,- 1 360,-
AYNA

šedá

tmavě šedá bílá

designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál: 
kov+plast+ekokůže, barva: chrom+bílá nebo černá+černá, 
rozměry (ŠxHxV): 48x57x80 cm, výška sedu: 46 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

TAMORA
1 450,- 1 890,-

bílá

designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál: dřevo – buk+plast+látka, barva: bílý plast+látka šedá, šedobéžová, verzo šedá, 
verzo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 48x57x80cm, výška sedu: 46 cm. Možnost kombinace se stolem DEJAN 2 NEW nebo se stolem 
CYRUS NEW. 

DAMARA
1 390,- 1 750,-

šedá verzo šedá verzo hnědášedobéžová

krémová světle šedátmavě hnědá tmavě šedá

jídelní židle, materiál: látka + nohy kov s povrchovou úpravou buk, barevné provedení: tmavě hnědá, světle šedá, tmavě šedá, krémová látka nebo béžová dulux, modrá, smaragdová sametová látka. Rozměry 
(ŠxHxV): 45x52x81 cm, výška x hloubka sedu: 45x40 cm. V barevném provedení tmavě šedá jen do vyprodání zásob.

1 090,- 
LEGA

béžová dulux sametová modrá sametová smaragdová sametová

1 290,- 1 750,-

-23%
-20%

-38%

černá

designová židle s extra měkkým sedadlem – ekokůže, materiál: plast + dřevo – buk, barva: černá, bílá, tmavé hnědá, petrolejová, mentolová, cappuccino-vanilková nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 48x56x81 
cm, výška sedu: 45 cm. 

999,- 1 490,-
BALI 2 NEW

tmavě hnědá cappuccino bílá tmavě hnědápetrolej

-32%

-32% -20% -26%
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-10% -19%

JÍDELNÍ ŽIDLE

designová židle s extra měkkým 
sedadlem, materiál: kov+plast+ekokůže, 
barva: bílá (chrom), (ŠxHxV): 48x56x83, 
výška sedu: 48 cm. 

METAL 2 NEW
1 550,- 1 770,-

bílá

jídelní židle, materiál a barevné provedení: plast – bílá, mentolová 
+ chromované nohy, (ŠxHxV): 46x53x80 cm, výška sedu: 43 cm. 
V provedení mentolová jen do vyprodání zásob.

1 090,- 
ANISA 2 NEW

bílá

jídelní židle vhodná do interiéru i exteriéru, materiál: plast+kovové nohy s černým 
nátěrem, barevné provedení: bílá, černá nebo zelená, rozměry (ŠxHxV): 37x53x86 
cm, výška x hloubka sedu: 45,5x43 cm. 

1 390,- 1 560,-
TEGRA TYP 2

jídelní židle, materiál: plast+kov, barevné provedení: béžová, bordó nebo tmavě modrá + nohy černý kov. Rozměry 
(ŠxHxV): 52x55x85 cm, výška x hloubka sedu: 46x41 cm. Model jen do vyprodání zásob.

1 550,- 2 390,-

SONAIA
béžovázelená bordóbílá tmavě modrá

mentolová

790,- 1 090,-

-35%

-27%-12%

designová židle s extra měkkým sedákem, materiál: dřevo – buk+plast+ekokůže, barva: 
bílá, mentolová, světle šedá, (ŠxHxV): 48x56x80 cm, výška sedu: 47 cm. 

SEMER NEW
1 290,- 1 540,-

ekokůže bílá ekokůže mentolová ekokůže světle šedá

černá

1 650,- 2 059,-

cappuccino-vanilkováčernáoranžová
CINKLA 3 NEW

designová židle, materiál: dřevo – buk + plast, barva: bílá, černá, zelená, oranžová, tmavě hnědá, teplá šedá nebo cappuccino-vanilková, rozměry (ŠxHxV): 46x54x81 cm, výška sedu: 45 cm. Možnost 
kombinovat se stolem DIDIER NEW nebo GAMIN NEW. 

850,- 

zelená bílá tmavě hnědá teplá šedá

designové křeslo, materiál: nohy – masivní dřevo + ocel, sedadlo – plast, barva: bílá, černá, šedá, mentolová, cappuccino, modrá, červená + bukové nohy, rozměry (ŠxHxV): 62x58x81cm, výška x hloubka 
sedu: 43x45 cm. Možnost kombinovat se stolem DIDIER nebo GAMIN. 

DAMEN 2 NEW

1 290,- 1 590,-

bílá černá šedá cappuccinomentolová modrá červená

Cenový
trhák

Cenový
trhák -18%

-16%
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béžová + béžová

hnědá + béžová

smaragdová sametová

modrá sametová

hnědá + béžová

mentolová + šedá

růžová sametová

mentolová + šedá

světle šedá + tmavě šedá

modrá sametová

smaragdová sametová

světle šedá + tmavě šedá

tmavě šedá + bílá

béžová dulux sametová

tmavě šedá + bílá

jídelní židle, materiál: látka/ekokůže + chrom, barevné provedení: béžová+béžová, hnědá+béžová, mentolová+šedá, 
tmavě šedá+bílá, světle šedá+tmavě šedá nebo béžová dulux, růžová, smaragdová, modrá sametová látka, rozměry 
(ŠxHxV): 42x56,5x105 cm, výška sedu je 45 cm, hloubka sedu: 43 cm. V barevném provedení modrá sametová látka jen 
do vyprodání zásob.

SALOMA NEW
2 140,- 2 390,-

béžová dulux sametová

béžová + béžová

jídelní židle, materiál: látka/ekokůže + chrom, barevné provedení: béžová+béžová, hnědá+béžová, 
mentolová+šedá, světle šedá+tmavě šedá, tmavě šedá+bílá nebo béžová dulux, smaragdová nebo 
modrá sametová látka, rozměry (ŠxHxV): 42x58x103 cm, výška sedu je 45 cm, hloubka sedu: 43 cm. 

GERDA NEW
1 790,- 1 990,-

jídelní židle s prošíváním, materiál: ekokůže + chrom, barevné provedení: bílá+béžová, béžová+bílá 
nebo černá+bílá, rozměry (ŠxHxV): 41x44x97 cm, výška sedu je 46 cm. V barevném provedení 
bílá+béžová jen do vyprodání zásob.

SIGNA
1 390,- 

béžová+bílá

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže, provedení: 
tmavě hnědá, rozměry (ŠxHxV): 41x44x97 cm, výška 
sedu:46 cm. Model jen do vyprodání zásob.

FINAčerná+bílá

1 190,- 1 370,- -13%
1 230,- 1 390,-

bílá+béžová
-11%

Náš 
tip!

jídelní židle, provedení: bílý plast + kov s 
povrchovou úpravou v provedení dřevo 
přírodní, rozměry (ŠxHxV): 46x53x84,5 
cm, výška x hloubka sedu: 46x41 cm. 

1 150,- 1 430,-
SINTIA

bílá+buk

smaragdová sametová

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže nebo látka, barevné provedení: ekokůže petrolejová modrá, 
látka azurová, béžový melír, hnědošedá nebo sametová látka béžová dulux, smaragdová, růžová, 
modrá, rozměry: (ŠxHxV): 42x52x97 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 40 cm. 

OLIVA NEW
1 260,- 

béžová dulux sametová modrá sametovárůžová sametová

Cenový
trhák

látka hnědošedá látka béžová melír látka azurová ekokůže petrolejová

-10%

-10%

-21%1 880,- 2 390,-

-19%
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tmavě hnědásmaragdová sametováhnědá

JÍDELNÍ NÁBYTEK

jídelní židle s prošíváním, materiál: ekokůže nebo látka+kov, barevné provedení: bílá PU+bílý rám, černá PU+černý rám, šedá PU+šedý rám, béžová PU+šedý rám, karamel PU+šedý rám, hnědá látka+černý 
rám, béžová látka+bílý rám, smaragdová látka+černý rám, světle šedá látka+bílý rám, tmavě šedá látka+černý rám nebo tmavě hnědá látka, béžová látka, zelená látka, světle šedá látka+rám a nohy s 
povrchovou úpravou buk, béžová dulux sametová+černý rám, růžová sametová+bílý rám, smaragdová sametová+rám a nohy s povrchovou úpravou buk nebo modrá sametová+černý rám, rozměry (ŠxHxV): 
41x49x96 cm, výška x hloubka sedu: 45x39 cm. 

COLETA NOVA

jídelní židle, materiál: látka+chrom, barevné provedení: šedá, hnědá a černá látka nebo tmavě hnědá a smaragdová 
sametová látka, rozměry (ŠxHxV): 42x50,5x99 cm, výška sedu je 46 cm, hloubka sedu: 40 cm. 

ADORA NEW
1 430,- 

šedá

světle šedá + bílá

890,- 
černá + černá

790,- 

béžová + bílá

890,- 

zelená + buk

950,- 
tmavě hnědá + buk

950,- 
béžová dulux sametová + černá

890,- 
modrá sametová + černá

890,- 
růžová sametová + bílá

890,- 
smaragdová sametová + buk

950,- 

tmavě šedá + černá

890,- 
smaragdová + černá

890,- 
hnědá + černá

890,- 
béžová + buk

950,- 
světle šedá + buk

950,- 

bílá + bílá

790,- 
šedá + šedá

790,- 
béžová + šedá

790,- 
karamel + šedá

790,- 

tmavě šedá

jídelní židle, materiál: látka/ekokůže+kovové nohy černé barvy, provedení: tmavě 
hnědá nebo tmavě šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 41x50x98 cm, výška x hloubka 
sedu: 48x50 cm 

ENRA
990,- 

tmavě hnědá

tmavě šedá

designová jídelní židle, materiál: sametová látka+kov, barevné provedení: béžová, 
petrolejová, tmavě šedá + černý kovový rám, rozměry (ŠxHxV): 47x45x89 cm, výška 
x hloubka sedu: 49x43 cm. 

EPONA
3 290,- 3 790,-

béžová

černá

Cenový
trhák

petrolejová bílá černá šedá

1 190,- 1 460,-
ERVINA

béžová

jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, barevné provedení: bílá, béžová, šedá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 
42x43x99cm, výška x hloubka sedu: 47x40 cm. 

-18%-13%
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jídelní židle, materiál: látka + chrom, barevné provedení: světle šedá, tmavě šedá nebo béžová látka, 
rozměry (ŠxHxV): 44x57x110 cm, výška sedu je 48 cm, hloubka sedu 42 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

AMINA
2 140,- 

béžová tmavě šedásvětle šedá černá

jídelní židle, materiál: ekokůže+chrom, provedení: černá 
nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 42x56x99 cm, výška x hloubka 
sedu: 47,5x42,5 cm. Doplnění zásob 10.07.2023

VATENA
1 290,- 

bílá

černá+bílá

jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, barevné 
provedení: bílá+černá nebo černá+bílá, rozměry (ŠxHxV): 
42x42x98 cm, výška sedu je 47 cm, hloubka sedu 41 cm. 

NEANA
1 940,- 

bílá+černá

světle šedá hnědásvětle hnědá

1 460,- 
TOSENA

jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, provedení: hnědá, světle šedá nebo 
světle hnědá, rozměry (ŠxHxV): 44x60,5x98 cm, výška x hloubka sedu: 46x42,5 
cm. 

smaragdová sametová látkabéžová dulux sametová látkaekokůže černá

modrá sametová látkaekokůže hnědá ekokůže cappuccinoekokůže světle šedá

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže nebo látka/sametová látka, barevné provedení: ekokůže bílá, černá, tmavě šedá, světle šedá, cappuccino, hnědá, sametová látka béžová dulux, smaragdová a modrá. 
Rozměry (ŠxHxV): 43x44x96 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 43 cm. V barevném provedení modrá sametová látka jen do vyprodání zásob.

ABIRA NEW

jídelní židle s kovovou úchytem, materiál: ekokůže 
+ chrom, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
43x46x100 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 42 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

BARNA NEW
1 950,- 

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže, barevné provedení: 
bílá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 40x58x103 cm, výška 
sedu: 48 cm. V provedení bílá doplnění zásob 05.06.2023.

DULCIA
2 090,- 2 280,-

bílá ekokůže+chrom černá ekokůže+chrom

jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, 
provedení: tmavě šedá+šedý kov, 
rozměry (ŠxHxV): 42x56x99 cm, výška 
x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

1 490,- 1 790,-
DEKOMA

jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, provedení: hnědošedá taupe 
nebo světle šedá + šedý kov, rozměry (ŠxHxV): 42x56x99 cm, výška 
x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm. 

NOBATA
1 490,- 

hnědošedá taupe světle šedá

jídelní židle, materiál: látka + ekokůže + chrom, barevné provedení: 
šedohnědá – taupe látka + šedá ekokůže + chrom nebo cihlová látka + 
hnědá ekokůže + chrom, rozměry: (ŠxHxV): 43x62x91 cm, výška sedu 
je 47 cm a hloubka sedu je 44 cm. 

FARULA
2 170,- 

šedohnědá taupe+šedá ekokůže cihlová látka+hnědá ekokůže

1 690,- 

-8%

-16%

ekokůže tmavě šedáekokůže bílá
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jídelní židle, provedení: ořech 
+ látka béžová, (ŠxHxV): 
45x48x95 cm, výška sedu: 
43 cm. 

OLEG NEW
1 390,- 

ořech+béžová látka

jídelní židle, provedení: třešeň 
+ látka béžová, (ŠxHxV): 
44x48x90 cm, výška sedu: 
43 cm. 

GRID NEW
1 350,- 

třešeň+béžová látka

jídelní židle, provedení: wenge 
+ ekokůže bílá, (ŠxHxV): 
44x48x90 cm, výška sedu: 45 
cm. 

VENIS NEW
1 450,- 

wenge+ekokůže bílá

jídelní židle, provedení: bílá+hnědá látka nebo ořech + světle 
hnědá melírovaná látka, (ŠxHxV): 44x49x95 cm, výška sedu: 
43 cm. 

ASTRO NEW
1 590,- 

bílá+hnědá látka

vysoká jídelní židle z masivního bukového dřeva, v barevném provedení: ořech/ekokůže béžová, třešeň/látka 
hnědá nebo buk/látka hnědá, (ŠxHxV): 44,5x50x103 cm, výška sedu: 48 cm. 

DESI
1 690,-

ořech+ekokůže béžová

vysoká jídelní židle z masivního 
bukového dřeva, v barvě: 
třešň/béžová látka, (ŠxHxV): 
44,5x50x103 cm, výška sedu: 
48 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

BONA NEW
1 890,- 1 490,- 

třešeň+látka béžová

jídelní židle, materiál: dřevo+látka, 
provedení: dub světlý 
sonoma+krémová látka, rozměry 
(ŠxHxV): 41x50x90 cm, výška x 
hloubka sedu: 44x41 cm. 

SILAS
1 490,- 

světlý dub sonoma+krémová

třešeň+hnědá látka buk merlot+hnědá látka

třešeň

jídelní masivní rozkládací stůl v dýze buk mořené pro barevná provedení: třešeň, 
wenge, plocha stolu před rozložením 120x90 cm, je vhodný pro 4-6 osob, po 
rozložení s rozměry 240x90 cm je vhodný pro 8-12 osob, rozměry (ŠxHxV): 
120/240x90x75,5 cm. 

FARO

jídelní masivní rozkládací stůl, materiál: masiv+MDF, barevné 
provedení: buk merlot, rozměry (průměr x V): 120x75 cm, délka stolu 
po rozložení: 150 cm. 

ALTON
6 590,- 

buk merlot

lavice z masivního bukového dřeva, v 
barevném provedení: třešeň/látka hnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 100x38x48 cm. Model 
pouze do vyprodání zásob. Doprodej

DUNA
1 650,- 

třešeň+hnědá látka

ořech+světle hnědá melírovaná

1 690,- 

wenge

6 990,- 

-14%

bílá dub sonoma+bíla

jídelní rozkládací stůl, materiál: MDF fóliovaná – plát + kovové nohy, barevné provedení: bílá 
nebo dub sonoma + bílá, (ŠxHxV): 60-120x60x75 cm. V provedení dub sonoma+bílá doplnění 
zásob 30.07.2023.

MAURO
2 390,- 2 790,-

dub sonoma / stříbrná

jídelní set 1+4, materiál: kov (stříbrná nebo černá) + MDF – odstín dub sonoma/stříbrná nebo dub 
artisan/černá, (ŠxHxV): stůl: 110x70x76 cm, židle: 40,5x51x83,5 cm, výška x hloubka sedu: 45x50 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

AMANDA
5 290,- 

dub artisan / černá
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NEW

jídelní set 1+4 se skládá z jídelního stolu a 4 jídelních křesel, materiál: 
MDF+kov+látka, barevné provedení: křeslo – světle šedá látka+stůl – 
černá+černý kov nebo křeslo – černá ekokůže+stůl – bílá+černý kov, rozměry 
(ŠxHxV) křeslo: 67x45x69, stůl: 100x73 cm. 

BEVAN NEW
6 090,- 

jídelní set 1+6, materiál: dřevo – ořech + látka – béžová, deska stolu 
– dýhovaná MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl: 80x135x74 cm, židle 
(ŠxHxV): 45x48x95 cm, výška sedu: 43 cm. Možnost dokoupení 
židle v ceně 1 390,- 

OLEG NEW
11 990,- 

jídelní set 1+4, materiál: dřevo + látka, barva: wenge + krémová, rozměry 
(ŠxHxV): stůl: 110x70x74 cm, židle: 43x50.3x94 cm, výška sedu: 46,2 cm. 

LESLIE
9 690,- 

jídelní set 1+4 se skládá z jídelního stolu a 4 jídelních křesel, materiál: MDF+kov+ekokůže+látka, barevné provedení: křeslo 
– černá ekokůže+stůl-dub+černý kov nebo křeslo – zelená/oranžová/modrá/bílá látky+stůl-bílá+černý kov nebo křeslo – 
hnědá látka+stůl-dub+hnědý kov, rozměry (ŠxHxV) křeslo: 67x45x69, stůl: 100x73 cm. 

BEVIS NEW
6 190,- 

jídelní set 1+4, materiál: dřevo – světlý buk + látka – šedá, deska 
stolu – MDF dýhovaná, rozměry stolu (ŠxDxV): 90x150x73, židle 
(ŠxHxV): 46x56x86 cm, výška sedu: 49 cm a hloubka sedu: 39 cm. 
Možnost dokoupení židle v ceně 1 590,- 

GALIO
9 890,- 

jídelní set 1+4, materiál: dřevo + ekokůže, barevné provedení: 
wenge+bílá, rozměry (ŠxHxV): stůl: 70x110x74 cm, židle (ŠxHxV): 
44x48x90 cm, výška sedu: 45 cm. Možnost dokoupení židle v 
ceně 1 450,- 

VENIS NEW
9 150,- 

NEW

jídelní set 1+4, materiál: dřevo – bílá + látka – šedá nebo dřevo ořech + látka béžová, deska stolu – MDF, rozměry (ŠxHxV): 
stůl: 110x70x76 cm, židle: 42x45,5x93,5 cm. Výška sedu: 46,5 cm. V provedení ořech+látka béžová jen do vyprodání zásob.

BRISBO

jídelní set 1+6, materiál: dřevo – třešeň + látka – béžová, deska 
stolu – dýhovaná MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl: 135x80x74 cm, 
židle (ŠxHxV): 44x48x90 cm, výška sedu: 43 cm. Možnost 
dokoupení židle v ceně 1 350,- 

GRID NEW
11 390,- 13 780,-

7 560,- 
bílá+šedá látka

8 090,- 
ořech+béžová látka

židle a jídelní stoly, židle – provedení bílá + hnědá látka nebo ořech + světle hnědá 
látka melírovaná (ŠxHxV): 44x49x95 cm, jídelní stůl – materiál: MDF dýhovaná, 
provedení ořech nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 110x70x74 cm nebo 135x80x74 cm. 
Židle v provedení ořech v ceně 1 690,- nebo bílá v ceně 1 590,-

ASTRO NEW 
stůl (ořech) 110x70x74 cm 2 950,- 
stůl (bílá) 110x70x74 cm 3 390,- 
stůl (ořech) 135x80x74 cm 3 890,- 
stůl (bílá) 135x80x74 cm 4 150,- 

-17%
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jídelní set 1+4, rozkládací stůl, provedení: dřevo – bílá + šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 75-
115x75x75 cm, židle (ŠxHxV): 43,8x56x90,4 cm, výška sedu: 49 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

BJORK NEW
11 590,- 

JÍDELNÍ SETY A STOLY

jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, barevné 
provedení: bílá extra vysoký lesk HG, rozměry 
(průměr x V): 80 x 76 cm. Možnost kombinace se 
židlemi METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW, ANISA 2 
NEW. Model jen do vyprodání zásob.

RONDY NEW
4 290,- 4 890,-

bílá+chrom

jídelní stůl, materiál: MDF + dřevěné nohy (buk), 
rozměry (ŠxHxV): 120x70x75 cm. 

3 690,- 4 250,-
DIDIER 4 NEW

jídelní stůl, materiál: MDF – plát + dřevo – nohy, 
barevné provedení: bílá – plát + buk – nohy, 
(průměr x V): 60x74 cm, 80x74 nebo 90x74 cm. 

2 190,- 2 480,-
GAMIN 60

jídelní stůl, materiál: MDF + dřevěné nohy 
(buk), rozměry (ŠxHxV): 70x70x75 cm. 
Doplnění zásob 07.08.2023.

2 180,- 2 860,-
DIDIER 3 NEW

jídelní stůl, materiál: MDF – plát + dřevo – nohy, 
barevné provedení: bílá matná – plát + buk – 
nohy; rozměry (průměr x V): 60x69 cm nebo 
80x75 cm 

okrouhlý jídelní stůl, materiál: MDF – plát + dřevo 
– nohy, barevné provedení: bílá matná – plát+buk 
– nohy; rozměry (průměr x V): 120x74,5 cm. 

3 190,- 4 260,-
DEMIN

2 650,- 2 990,-
GAMIN 80

3 150,- 3 290,-
GAMIN 90

2 280,- 3 240,-
ELCAN 80

1 760,- 2 290,-
ELCAN 60

jídelní stůl, materiál: MDF – plát + masivní 
dřevo – nohy, barevné provedení: bílá – plát + 
přírodní – nohy, rozměry (ŠxHxV): 120x80x75 
cm. Doporučujeme kombinovat se židlemi BALI 2 
NEW, DAMARA, LORITA. 

3 770,- 4 260,-
CYRUS 2 NEW

jídelní stůl, materiál: MDF – plát + masivní 
dřevo – nohy, barevné provedení: bílá – plát + 
přírodní – nohy, rozměry: (ŠxHxV): 80x80x75 
cm. Doporučujeme kombinovat se židlemi 
BALI 2 NEW, DAMARA, LORITA. 

3 090,- 3 540,-
DEJAN 2 NEW

-4%

-11%

-25%

-11%-13%

-25%

-23%

-12%-12%

-29%

-23%

jídelní stůl, materiál: MDF – plát s kovovou podstavou, barevné 
provedení: bílá matná; rozměry (průměr x V): 80x75 cm 

REVENTON
2 390,- 3 190,-

dub sonoma

dub artisan

bílá

GENERAL NEW

designový jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, dub sonoma nebo dub 
artisan. Tloušťka lamina 16 mm, ABS hrany na desce stolu, rozměry (ŠxHxV): 140x80x75 cm. 

2 590,- 

Cenový
trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

moderní jídelní stůl, materiál: MDF+kov, provedení: dub+černé 
kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 140x80x76 cm. 

PEDAL
4 460,- 6 530,- -31%

-11%
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jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná, provedení: bílá, plocha stolu 
140x80 cm je vhodná pro 4-6 osob nebo plocha stolu 160x90 cm 
je vhodná pro 6-8 osob. Rozměry (ŠxDxV): 140x80x75 cm nebo 
160x90x75 cm. 

TOMY NEW
3 140,- 140x80 cm
3 470,- 160x90 cm

2 490,- 80x80 cm

jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
sonoma nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 86x60x75 cm 

TARINIO
2 050,- 

dub sonoma

jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, provedení: bílá/
černá nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 120x80x75 cm nebo 
80x80x75 cm, vhodný pro 4 osoby. 

KRAZ

3 090,- 120x80 cm

bílá+černá

dub sonomabílá

jídelní stůl, materiál: ocel + tvrzené sklo čiré/černé; (ŠxHxV): 
120x70x75 cm 

ESTER
2 170,- 2 590,-

jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, provedení: bílá s extra 
vysokým leskem HG + chrom, rozměry (ŠxHxV): 120x70x76 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

PEDRO
5 190,- 

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

JÍDELNÍ STOLY

AKAIKO

rozkládací jídelní stůl, materiál: MDF+kov, barevné provedení: 
dub+černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 140-180x80x75 cm. 

7 150,- 9 980,-
AKTON

okrouhlý jídelní stůl, materiál: MDF+kov, barevné provedení: 
šedá+černé kovové nohy, rozměry (PxV): 100x75 cm. 

4 990,- 5 640,-

moderní jídelní stůl, materiál: MDF+kov, provedení: dub+černé 
kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 160x90x75 cm. 

MEDITER
6 790,- 8 450,-

MEDOR

okrouhlý jídelní stůl, materiál: MDF+kov, barevné provedení: bílá, dub sonoma, beton nebo dub tmavý+nohy černý kov, rozměry (PxV): 120x76 cm. 
5 990,- 6 950,-

dub sonoma + černý kov dub tmavý + černý kov beton + černý kov bílá+černé nohy

7 190,- 

ADELON

jídelní stůl, materiál: MDF+kov, barevné provedení: beton+černé 
kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 180x90x79 cm. 

8 490,- 9 530,-

-11%-19%

-13%

-28%

-16% -10%
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HESTON

jídelní stůl, materiál: MDF+ocel, barevné provedení: dub světlý, 
rozměry (ŠxHxV): 160x90x76 cm. 

6 390,- 

DONIO

designový jídelní stůl, materiál: tvrzené sklo+gold chrom – zlatý, 
barevné provedení: bílá+gold chrom – zlatý. Rozměry (PxV): 
80x76 cm. 

4 250,- 5 370,-

FRIADO

jídelní stůl, materiál: MDF+kov, barevné provedení: dub+nohy 
černý kov, rozměry (ŠxHxV): 150x80x75 cm. 

4 750,- 

moderní rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: 
bílá s extra vysokým leskem HG, materiál: MDF, 
rozměry (ŠxHxV): Model jen do vyprodání zásob.

ASPER NEW 7 790,- 10 130,- ASPER NEW 1 – rozkládací: 140-180x80x76 cm

4 890,- 5 740,- ASPER NEW 3: 140x80x76 cm

3 990,- 5 190,- ASPER NEW 2: 120x80x76 cm

jídelní stůl, provedení: MDF + kov, horní deska bílá s extra 
vysokým leskem HG, nohy – bílá, rozměry (ŠxHxV): 120x80x76 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

UNITA
3 780,- 

moderní a designový jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra 
vysokým leskem HG, materiál: MDF+chrom, rozměry (ŠxHxV): 
130x80x75 cm. 

TALOS
5 990,- 

luxusní rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: dub, materiál: 
MDF + ocel, rozměry (ŠxHxV): 160-200x90x75 cm. 

BONET NEW TYP 2
10 990,- 13 290,-

jídelní stůl, materiál: MDF + ocel, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG + nohy v barvě beton, bílá s extra vysokým 
leskem HG + nohy v barvě bílá s extra vysokým leskem HG nebo bílá s extra vysokým leskem HG + nohy dub sonoma, rozměry 
(ŠxHxV): 160x90x76 cm.

FARNEL

bílá s extra vysokým leskem HG + nohy v barvě dub 
sonoma

7 990,- 8 580,-

bílá s extra vysokým leskem HG + nohy v barvě bílá 
s extra vysokým leskem HG

8 590,- 9 390,-

bílá s extra vysokým leskem HG + nohy v barvě 
beton

7 990,- 8 580,-

designový rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra 
vysokým leskem HG+dub sonoma, materiál: MDF+ocel, rozměry 
(ŠxHxV): 160-220x90x75 cm. 

DURMAN
16 190,- 17 590,-

designový rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: dub sonoma, 
materiál: MDF+ocel, rozměry (ŠxHxV): 160-220x90x75 cm. 

BONET
12 890,- 15 890,-

-17%

-18%-7%

-20%

-6%

-14%

-23%

-23%

-8%

-6%
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rozkládací jídelní stůl, materiál: MDF, barevné provedení: bílá 
s extra vysokým leskem HG + černá, rozměry (ŠxHxV): 160-
200x90x76 cm. 

TUBAL
12 990,- 14 280,-

luxusní rozkládací jídelní stůl v moderním provedení: bílá s extra 
vysokým leskem HG, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 140-
180x90x76 cm. 

MEDAN
11 999,- 15 690,-

luxusní a designový rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: 
bílá s extra vysokým leskem HG, materiál: MDF+ocel, rozměry 
(ŠxHxV): 160-220x90x76 cm. 

PERAK
15 190,- 

luxusní rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra 
vysokým leskem HG, materiál: MDF+kov, rozměry (ŠxHxV): 160-
220x90x76 cm. 

KROS
16 170,- 18 290,-

no
sn

os
t 1

10
 k

g

černá+černá podstava

barová stolička s výškově nastavitelným otočným sedadlem, provedení: bílá, 
černá, ekokůže + chromovaná podstava nebo látka taupe + chromovaná 
podstava, rozměry (ŠxHxV): 45x48x84-105 cm, výška sedu: 60-81 cm. 

MARID
2 190,- 2 790,-

no
sn

os
t 1

00
 k

g

bílá ekokůže černá ekokůže látka šedohnědá taupe
bílá+bílá podstava

barová stolička s otočným výškově nastavitelným 
sedadlem, provedení: černý plast + extra měkké 
sedadlo – ekokůže + černá podstava nebo bílý plast 
+ bílá ekokůže + bílá podstava, rozměry (ŠxHxV): 
38x38,5x83,5-103,5 cm, výška sedu: 60-80 cm, 
hloubka sedu: 32 cm. V provedení černá doplnění zásob 
15.06.2023

DOBBY
990,- 1 490,- 1 390,- 1 560,-

JÍDELNÍ STOLY / BAROVÉ ŽIDLE

jídelní rozkládací stůl, materiál: MDF + nerezavějící ocel, barevné 
provedení: bílá s extra vysokým HG leskem; rozměry (ŠxHxV): 
120-160x80x76 cm. 

IRAKOL
9 990,- 11 590,-

jídelní rozkládací stůl, materiál: MDF + nerezavějící ocel, barevné 
provedení: bílá s extra vysokým HG leskem; rozměry (ŠxHxV): 
160-200x90x76 cm. 

KORINTOS
10 970,- 11 730,-

designový jídelní stůl, barevné provedení: dub sonoma, materiál: 
MDF, rozměry (ŠxHxV): 180x90x76 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

AMAR
9 760,- 11 650,-

jídelní stůl, materiál: MDF + nerezavějící ocel, barevné provedení: 
bílá s extra vysokým HG leskem; rozměry (ŠxHxV): 150x80x75 
cm. 

ZARNI
9 560,- 10 190,-

moderní rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra 
vysokým leskem HG + stříbrné nohy a kraj stolu, materiál: MDF + 
kov s povrchovou úpravou v provedení stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 
150 – 190 – 230x90x76 cm. 

DARO
7 150,- 8 990,-

-20%

designový rozkládací stůl v moderním provedení: cappuccino 
s extra vysokým leskem HG, materiál: MDF + tvrzené sklo, 
(ŠxHxV): 120-160x80x76 cm. 

VIRAT
11 290,- 13 790,-

-23% -9% -16%

-18%

-6%-13% -6%

-11%

-33% -10%
-21%
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moderní prošívaná barová stolička, 
materiál: látka + kov, provedení: světle 
šedá + šedá látka + černé nohy, rozměry 
(ŠxHxV): 43,5x52x106 cm, výška x 
hloubka sedu: 72x42 cm. 

TORANA
1 590,- 

no
sn

os
t 9

0 
kg

světle šedá+šedá látka+černé nohy

barová stolička, provedení: bílý plast 
+ extra měkké sedadlo – ekokůže 
+ dřevěné bukové nohy, (ŠxHxV): 
38x45x91 cm, výška x hloubka 
sedu: 68x32 cm. Doplnění zásob 
15.06.2023.

EVANS
1 190,- 1 790,-

no
sn

os
t 1

00
 k

g

Bílá + buk

barová stolička, materiál: látka + 
kov, barevné provedení: tmavě šedá 
látka + černý kov, rozměry (ŠxHxV): 
49x51x101 cm, výška x hloubka sedu: 
75x36 cm. 

MARIOLA 2 NEW
1 890,- 2 290,-

no
sn

os
t 9

0 
kg

tmavě šedá látka

barová stolička s otočným výškově 
nastavitelným sedadlem, provedení: 
chrom + látka šedá, rozměry (ŠxHxV): 
39,5x46x87,5-108,5 cm, výška sedu: 
61-83 cm. 

HILDA
1 650,- 1 990,-

no
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00
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g

šedá látka

barová stolička s otočným výškově 
nastavitelným sedadlem, provedení: 
látka s efektem broušené kůže: 
šedohnědá + chrom, (ŠxHxV): 
35x35x63,5-82,5 cm, výška sedu: 
63,5-82,5 cm 

GALVIN
1 990,- 2 290,-

no
sn
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t 1

00
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g

Šedohnědá + chrom

barová stolička, materiál: dřevo – 
plast, barva: černá+černé nohy, 
rozměry (ŠxHxV): 46x54x106 cm, 
výška sedu: 70 cm. 

CARBRY NEW
1 550,- 1 930,-

no
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00
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černá+černé nohy

barová stolička, dodávaná také v balení po 
6 ks, materiál: plast+dřevo, barva: bílá + buk, 
rozměry (ŠxHxV): 54x54x108 cm, výška sedu 
70 cm, hloubka sedu 40 cm. Doplnění zásob 
07.08.2023. Doplnění zásob 07.08.2023.

CARBRY 2 NEW
1 090,- 

no
sn

os
t 1

00
 k

g

bílá+buk

barová stolička s otočným výškově nastavitelným sedadlem, materiál: látka+kov, barevné provedení: šedá, zelená, 
mentolová, hnědá + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 44x50x91-112 cm, výška x hloubka sedu 62-83x36 cm V 
barevném provedení hnědá skladem od 30.05.2023.

LAHELA
1 990,- 2 990,-

šedá

no
sn

os
t 1

00
 k

g

mentolová zelená hnědá

Možnost zakoupení 
v balení po 6 ks, 
pouze 999,- za kus. 
Celkem 5 994,-

černá ekokůže+chrom
černá ekokůže+stříbrná

taburet, kov – chrom + ekokůže černá a bílá, (ŠxHxV): 
40x40x43 cm 

IRENA
1 090,- 1 290,-

skládací taburet – kov – stříbrná + ekokůže – modrá nebo 
černá (prům. x V): 30x45 cm. V provedení černá doplnění 
zásob 30.07.2023

IRMA
250,- 

bílá ekokůže+chrom

barová stolička s otočným výškově nastavitelným sedadlem, materiál: chrom 
+ ekokůže hnědá, černá, bílá, (ŠxHxV): 37x38,5x64-85 cm, výška sedu: 
64/85 cm. V provedení hnědá jen do vyprodání zásob, bílá doplnění zásob 
30.05.2023.

LARIA NEW
1 149,- 1 390,-

no
sn

os
t 1

00
 k

g

bílá ekokůže černá ekokůže

-21%1 090,- 1 390,-

hnědá ekokůže

-17%

-17%
-15%

-13%

-17%

barová stolička s otočným výškově 
nastavitelným sedadlem, provedení: 
látka šedá + chrom, rozměry 
(ŠxHxV): 41x47,5x89,5-110,5 cm, 
výška při sedu: 58-79 cm, hloubka 
sedu: 36 cm 

PINAR
2 090,- 2 660,-

no
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t 1

00
 k

g

šedá

šedá látka koňaková ekokůže

barová stolička s otočným výškově nastavitelným sedadlem, provedení: černá, šedá 
látka nebo koňaková ekokůže + kovová podstava černé barvy, (ŠxHxV): 47,5x51x84-
105 cm, výška sedu: 60-81 cm 

TERKAN
2 890,- 3 270,-

no
sn
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t 1

00
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g

černá látka

no
sn

os
t 1

00
 k

g

šedohnědá taupe+černá béžová+buk

barová stolička, materiál: látka + dřevo, provedení: béžová + buk nebo 
šedohnědá – taupe + černá, (ŠxHxV): 53x54x116 cm, výška sedu: 80 
cm 

TAHIRA
2 940,- 2 740,- 

modrá ekokůže+stříbrná

-21%

-33%

-11%

-19%

-33%
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barový stůl, materiál: MDF+kov, barevné 
provedení: bílá matná+kovové nohy s povrchovou 
úpravou buk, rozměry (ŠxHxV): 110x50x90 cm. 

DORTON
2 870,- 

bílá matná

víceúčelový praktický psací nebo barový stůl, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál: 
DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 125x50x79,2/183 cm. 

JASMIN
3 290,- 

dub sonoma

barový stůl, materiál: MDF+kov, barevné 
provedení: dub+bílý kov, rozměry (PxV): 60x105 
cm. 

HARLOV
2 460,- 

bílá
KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

stříbrná

BAROVÉ ŽIDLE / BAROVÉ STOLY

designová barová stolička s otočným výškově nastavitelným 
sedadlem, vysokým opěradlem a efektním prošíváním, 
materiál: sametová látka + kov, barevné provedení: tmavě 
zelená nebo hnědá + černá podstava, rozměry (ŠxHxV): 
54x57x98-116 cm, výška x hloubka sedu: 60-78x38 cm. 

CHIRO NEW
3 450,- 3 950,-

no
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g

tmavě zelená + černá

barová stolička s otočným výškově 
nastavitelným sedadlem, provedení: 
látka šedá + chrom, rozměry (ŠxHxV): 
38x38,5x63,5-83,5 cm, výška sedu: 
63,5-83,5 cm 

FUEGO
1 690,- 1 790,-

no
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00
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g

látka šedá

barová stolička s otočným výškově 
nastavitelným sedadlem, provedení: 
hnědá látka+chrom, rozměry (ŠxHxV): 
47x53x89-110 cm, výška x hloubka 
sedu: 58,5-79,5x39,5 cm Model jen do 
vyprodání zásob.

SOFALA
2 480,- 2 890,-

no
sn

os
t 9

0 
kg

hnědá látka

barová otočná stolička s výškově nastavitelným sedadlem, materiál: chrom + plast – bílá, béžová, 
stříbrná nebo černá, (ŠxHxV): 46x45x76-97 cm, výška sedu 60-81 cm Model jen do vyprodání zásob.

DONGO NOVE
1 350,- 1 650,-

no
sn

os
t 1

00
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g
barová stolička s otočným výškově nastavitelným sedadlem a područkami, 
provedení: bílá nebo černá ekokůže + chrom nebo látka šedohnědá – taupe, 
rozměry (ŠxHxV): 52x55x89-100 cm, výška sedu: 62-83 cm. 

LEORA 2 NEW
2 290,- 2 560,-

no
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taupe šedohnědá látka

červená

černá ekokůže

béžová

ekokůže černá

bílá ekokůže

bílá

ekokůže bílá

šedá ekokůže látka taupe

černá

barová stolička s otočným výškově nastavitelným 
sedadlem, luxusní pohodlné vyšší opěradlo, 
materiál: chrom + plast – bílá nebo červená, 
(ŠxHxV): 45x43x79-100 cm, výška sedu 56-77 cm. 
Model jen do vyprodání zásob.

1 490,- 1 950,-
ALBA NOVA

no
sn
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00
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g

bílá

barová stolička s otočným výškově nastavitelným sedadlem, materiál: chrom + ekokůže černá, bílá, šedá, béžová nebo látka šedohnědá – taupe (ŠxHxV): 
40x41x87-107 cm, výška sedu: 61-82 cm. V provedení ekokůže šedá doplnění zásob 30.05.2023.

1 650,- 1 890,-
KANDY NEW

no
sn

os
t 1

00
 k

g

béžová ekokůže

hnědá+černá

1 560,- 1 690,- -7% 1 590,- 1 590,- 1 490,- 1 650,-

barová stolička s otočným výškově nastavitelným 
sedadlem, materiál: látka s efektem broušené kůže 
+ kov, provedení: černá látka+černý kov nebo hnědá 
látka+černý kov, rozměry (ŠxHxV): 46x48x84-105 cm, 
výška x hloubka sedu: 60-81x40 cm. 

LORASA
2 250,- 2 690,-

no
sn

os
t 9

0 
kg

černá látka hnědá látka

-16%

-14%
-12%

-10%-12%

-23% -18% -9%
-5%
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jídelní set 1+2, materiál: MDF+kov, provedení: 
bílá, rozměry stolu (ŠxHxV): 60x80x75 cm, 
židle (ŠxV): 30x50 cm. Možnost dokoupení 
samostatné stoličky za cenu 350,-. Doplnění 
zásob 07.08.2023

AMADEO JÍD. SET
1 590,- 

barový pult se 2 stoličkami, buk, rozměry stolu (ŠxHxV): 120x40x88 
cm, výška sedu: 59,9 cm. Možnost dokoupení židle v ceně 590,-. 

BOXER BAR. PULT
2 490,- 3 240,-

skládací stůl na stěnu, materiál: MDF, barevné provedení: bílá MDF + černá 
tabule, rozměry (ŠxHxV): 50x75,5x75 cm. Tabule je vhodná pro psaní křídou, 
není magnetická. 

ZALMAN
1 550,- 

víceúčelový praktický barový stůl s policemi, barevné provedení: bílá, dub sonoma nebo bílá/beton, materiál: DTD laminovaná, o rozměrech (ŠxHxV): 117x57x106,5 cm 

AUSTEN
3 690,- 

bílá

barový stůl, materiál: MDF + kov, s povrchovou úpravou dub, provedení: 
černá+nohy dub, bílá+nohy dub nebo dub+nohy dub, rozměry (průměr x V): 
60x102 cm Doplnění zásob 10.07.2023

IMAM
1 860,- 2 390,-

N
os

no
st

 3
5 

kg

bílá+nohy dub

výškově nastavitelný otočný barový stůl, 
provedení: MDF – černá nebo bílá + chrom, 
(ŠxHxV): 60x60x68,5-93 cm 

BRANY NEW
2 650,- 3 280,-

no
sn

os
t 1

00
 k

g

černá

výškově nastavitelný otočný barový 
stůl, provedení: MDF – bílá + chrom, 
(ŠxHxV): 60x60x70-91 cm Doplnění 
zásob 30.05.2023.

FLORIAN 2 NEW
1 950,- 2 890,-

no
sn

os
t 1

00
 k

g

bílá

výškově nastavitelný otočný 
barový stůl, provedení: MDF 
– černá + chrom, (ŠxHxV): 
57x57x84-110 cm Doplnění 
zásob 30.05.2023.

FLORIAN
1 790,- 2 560,-

no
sn

os
t 1

00
 k

g

černábílá černá+nohy dubdub+nohy dub

dub sonoma bílá/beton

1 990,- 2 570,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

-22%-22%-32%-30%
-19%

-23%
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140x200 cm 4 390,- 4 900,-

postel s lamelovým roštem, materiál: kov – černá. Rozměry (ŠxHxV): 95x208x76 cm, plocha lůžka: 
90x200 cm, 145x208x76 cm, plocha lůžka: 140x200 cm, 165x208x76 cm, plocha lůžka: 160x200 cm 
nebo 185x208x76 cm, plocha lůžka: 180x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme 
zakoupit matraci o rozměrech 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm nebo 180x200 cm na základě 
naší nabídky ze stran 184 a 185. V rozměru 90x200 cm doplnění zásob 30.05.2023.

TAJGI
90x200 cm 2 950,- 4 850,-

160x200cm 4 690,- 4 990,- 180x200 cm 5 450,- 

kovová pohovka – samostatné lůžko, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá nebo černá. Pohovka je dodávána s kovovým 
roštem. Rozměry (ŠxHxV): 207x96x90,5 cm, plocha lůžka: 90x200 
cm. Výška po rošt je 30 cm. K posteli doporučujeme zakoupit 
matraci o rozměrech 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 
184 a 185. Doplnění zásob 30.06.2023.

DAINA
90x200 cm 2 990,- 

kovová pohovka – samostatné lůžko, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá nebo černá. Pohovka je dodávána s kovovým 
roštem. Rozměry (ŠxHxV): 206,4x95,2x84 cm, plocha lůžka: 
90x200 cm. Výška po rošt je 30,5 cm. K posteli doporučujeme 
zakoupit matraci o rozměrech 90x200 cm. Na základě naší 
nabídky ze stran 184 a 185. 

ROZALI
90x200 cm 3 690,- 

kovová pohovka s přistýlkou a lamelovými rošty. Přistýlka je na 
kolečkách a má skládací nohy. Materiál: kov, barevné provedení: 
bílá. Rozměry (ŠxHxV): 95x207x101 cm, plocha lůžka: 90x200 
cm, po přiložení přistýlky 180x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K 
posteli doporučujeme zakoupit matrace o rozměrech 90x200 cm 
(pro přistýlku s max. výškou 25 cm) na základě naší nabídky ze 
stran 184 a 185. 

ZAROLA
90x200 cm 7 690,- 

kovová postel s kovovým roštem, materiál: kov, barevné provedení: zlatý nátěr. Rozměry (ŠxHxV) 
165x209x100 cm, plocha lůžka: 160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme 
zakoupit matraci o rozměrech 160x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Doplnění 
zásob 30.05.2023.

ZAHARA
160x200 cm 4 190,- 

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá), vnější rozměry (ŠxHxV): 148,6x208x116,3 cm, 
plocha na spaní: 140x200 cm, výška po rošt: 35 cm. Možnost dokoupení bonelové matrace o rozměru 
140x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Model jen do vyprodání zásob.

NIEVES NEW

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá), (ŠxHxV): 187x208x100 cm, plocha na spaní 
(180x200), výška po rošt: 30 cm. Možnost dokoupení bonelové matrace o rozměru 180x200 cm na 
základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

BRITA NEW

140x200 cm 5 550,- 

180x200 cm 5 190,- 

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá); výška rámu: 30,4 cm, vnější rozměry (ŠxHxV): 
146,3x208x130 cm; plocha na spaní: 140x200 cm; nebo 166,3x208x130 cm, plocha na spaní: 
160x200 cm. Možnost dokoupení bonelové matrace o rozměrech 140x200 nebo 160x200 na základě 
nabídky ze stran 184 a 185. 

BEHEMOTH
140x200 cm 4 650,- 
160x200 cm 4 950,- 

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 104,8x208x101,5 cm; plocha na spaní: 
90x200 cm, materiál: kov (bílá), výška rámu: 29 cm. Možnost dokoupení bonelové matrace o rozměru 
90x200 na základě nabídky ze stran 184 a 185. Skladem od 20.06.2023.

BURZUM
90x200 cm 2 990,- 

NEW
-39% -10%

-6%
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kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 142,6x210,6x96 cm, plocha na spaní: 
140x200 cm, 162,8x210, 6x96 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 182,6x210,6x96 cm, plocha 
na spaní: 180x200 cm; materiál: kov (černá) + dřevo třešeň. Možnost dokoupení bonelové matrace o 
rozměrech 140x200 cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základě nabídky ze stran 184 a 185. Skladem 
od 20.06.2023.

DOLORES
180x200 cm 4 790,- 

160x200 cm 4 390,- 
140x200 cm 3 990,- 

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 143,5x212x108 cm, plocha na spaní: 
140x200 cm, 163,5x212x108 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; 183,5x212x108 cm, plocha na spaní: 
180x200 cm, materiál: kov (stříbrná) + dřevo (přírodní – olše). Možnost dokoupení bonelové matrace o 
rozměrech 140x200 cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základě nabídky ze stran 184 a 185. 

MIRELA
140x200 cm 5 390,- 
160x200 cm 5 490,- 
180x200 cm 5 650,- 

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 92x211x86 cm, plocha na spaní 90x200 
cm nebo 141x211x96 cm, plocha na spaní 140x200 cm. Materiál: kov+dřevo (tmavý dub). Možnost 
dokoupení bonelové matrace o rozměru 90x200 cm nebo 140x200 cm dle nabídky ze stran 184 a 185. 

MAGENTA
140x200 cm 5 650,- 
90x200 cm 4 290,- 

kovová postel s rolovaným roštem. Vnější rozměry (ŠxHxV): 97x208x100 cm nebo 167x208x100 cm, plocha na spaní 90x200 cm nebo 160x200 cm. Možnost dokoupení bonelové matrace o rozměru 90x200 
cm nebo 160x200 cm na základě nabídky ze stran 184 a 185. 

DORADO NEW
90x200 cm 3 550,- 160x200 cm 4 790,- 

noční stolek, provedení: ekokůže bílá nebo černá, 
rozměry (ŠxHxV): 47x37x44 cm. 

BOLTON
 1 990,- 

noční stolek, provedení: ekokůže bílá nebo 
černá, rozměry (ŠxHxV): 50x38x37 cm. 

WILSON
 2 190,- 

noční stolek, provedení: ekokůže bílá nebo 
černá, rozměry: (ŠxHxV) 48x42x53. 

CASTEL
 2 550,- 

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 96,5x208x98 cm, plocha na spaní 
90x200 cm; nebo 167x208x100 cm plocha na spaní 160x200 cm. Výška po rošt 31 cm. Materiál: kov 
+ dřevo (třešeň). Možnost dokoupení bonelové matrace o rozměru 90x200 cm nebo 160x200 cm na 
základě nabídky ze stran 184 a 185. 

MORENA NEW
90x200 cm 3 900,- 

160x200 cm 5 190,- 
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komoda S1-27:  4 290,- 4 690,-

skříň 208 S1-11:  19 950,- 21 890,-

postel 160x200 S1-31:  6 650,- 7 250,-

skříň 258 S1-12:  21 650,- 23 650,-

2 ks noční stolek S1-23:  3 790,- 4 150,-

moderní ložnicová sestava, provedení: bílá/extra vysoký bílý lesk HG, materiál: DTD laminovaná. Rozměry (ŠxHxV): postel 
160x200 cm s LED osvětlením/bílé podbarvení, vnější rozměr 168x205x101 cm. Postel se dodává bez roštu a matrace. 
Skříň 3dveřová se zrcadlem a LED osvětlením /bílé podbarvení/ s posuvnými dveřmi (208 S1-11): 208x67x213 cm nebo 
(258 S1-12) 258x67x213 cm. Noční stolek: 47x41x35 cm, komoda 3zásuvková (ŠxHxV): 93x42x81 cm. Doporučujeme 
zakoupit rošt STELAR v pevném rámu 160x200 cm a matraci o rozměru 160x200 cm z naší nabídky ze stran 184 a 185. 

30 390,-33 290,-
ASIENA

cena za set (skříň 208 + postel 160x200 + 2x noční stolek)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

postel (160x200) dub sonoma/bílá  3 690,- 

police 3 ks  1 490,- 

postel (180x200) dub sonoma/bílá  3 950,- 

komoda dob sonoma/bílá  3 590,- 

noční stolek 2 ks dub sonoma/bílá  2 190,- 

skříň dub sonoma/biela  9 990,- 

dub sonoma/bílá

dub wotan/bílá

Cenový
trhák

ložnicová souprava, provedení: dub sonoma/bílá nebo dub wotan/bílá, materiál: DTD 
laminovaná, postel dodávána bez roštu a matrace. K posteli doporučujeme zakoupit 
rošt Monna v pevném rámu a matraci o rozměrech 180x200 cm nebo 160x200 
cm z naší nabídky ze stran 184 a 185, rozměry (ŠxHxV), skříň: 201,6x62x200 cm, 
komoda: 120x38x80 cm, postel (180x200): 183,6x203,2x90 cm, postel (160x200): 
163,6x203,2x90 cm, noční stolek: 41,8x38x40 cm. Možnost dokoupení 3 ks polic 
do skříně v bílém provedení (ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v ceně 1 490,-. Možnost 
objednat za zvýhodněnou cenu set (skříň+postel 160x200+2x noční stolek) v 
barevném provedení dub wotan/bílá v ceně 15 550,- nebo set (skříň+postel 
180x200+2x noční stolek) v barevném provedení dub sonoma/bílá v ceně 15 290,- 
a dub wotan/bílá v ceně 15 790,-. 

od 15 080,-
GABRIELA

zvýhodněná cena za set (skříň + postel 160x200 + 2x noční stolek)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

4dveřová zrcadlová skříňka  13 690,- 
postel 180x200 cm + 2 noční stolky  6 190,- 

ložnice, DTD fóliovaná, barevné provedení: dub 
sonoma/bílá, (ŠxHxV): postel: 188x215x80 cm, plocha 
lůžka: 180x200 cm, noční stolek: 57x42x39 cm, 
4dveřová zrcadlová skříň: 228x60x213 cm. K posteli 
doporučujeme zakoupit rošt a matraci o rozměru 180x200 
cm z naší nabídky ze stran 184 a 185. 

MARTINA
19 880,-

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

cena za set (skříň + postel se 2 nočními stolky)

10 290,- 

3 690,- 
3 790,- 
4 060,- 
2 290,- 

dub wotan/
bílá

dub sonoma/bílá

-8%
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zrcadlo  1 470,- 

skříň 4D  14 490,- 

postel 160x200  6 360,- 

komoda 4S  4 690,- 

 noční stolek 1 860,- 

BAFRA

Moderní ložnicová sestava, barevné provedení: dub 
artisan/černá borovice norská, materiál: DTD laminovaná, 
ABS hrany. Postel 160x200 je dodávána bez matrace a 
roštu. Možnost dokoupení matrace a roštu o rozměru 
160x200 ze stran 184 a 185. Rozměry skříň 4D (ŠxHxV): 
200x65x203 cm, rozměry postel (ŠxHxV): 170x205x100 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 160x200, rozměry noční stolek 
(ŠxHxV): 54x40x40 cm, rozměry komoda 4S (ŠxHxV): 
100x40x90 cm, rozměry zrcadlo (ŠxHxV): 80x3x70 cm. 

24 490,-
cena za set (skříň 4D + postel 160x200 + 2x noční 
stolek)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

noční stolek 2 ks  3 490,- 3 850,-

postel 8XX3AT26  8 290,- 

skříň 2dveřová  15 750,- 17 190,-

komoda 8XX3AT45  6 290,- 

postel 160x200 cm  11 090,- 12 090,-

skříň 8XX3AT02  15 980,- 

komoda 2D + 4S  5 250,- 5 750,-

noční stolek 8XX3AT1L / 8XX3AT1P  2 280,- 

RAMIAK

ložnicová sestava, provedení: bílá, materiál: DTD 
laminovaná, postel je dodávána bez roštu a matrace. 
Rozměry (ŠxHxV): skříň 2dveřová s posuvnými dveřmi: 
200x65x218 cm, komoda: 130x43x86 cm, postel 
160x200 se dvěma zásuvkami, úložným prostorem a 
policemi v čele postele: 167x225x100 cm, noční stolek: 
50x36x44 cm. K posteli doporučujeme zakoupit rošt 
STELAR v pevném rámu 160x200 a matraci o rozměru 
160x200 z naší nabídky na str. 184 a 185 

28 690,-31 290,-
zvýhodněná cena za set (skříň + postel a 2 noční stolky)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

Všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě.

ARMENY

ložnicová sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub ribeck/tmavý grafit, rozměry ŠxHxV: 
věšáková skříň s posuvnými dveřmi: 270x62x210 cm, 
postel s úložným prostorem (zásuvky): 178x207x90 cm, 
noční stolek: 60x38x74 cm, komoda: 155x40x93 cm. K 
posteli doporučujeme zakoupit rošt a matraci o rozměrech 
160x200 ze stran 184 a 185. 

28 790,-
Cena za soupravu (skříň, postel, 2x noční stolek)

komoda 4zásuvková  3 990,- 4 490,-

skříň 2dveřová  17 650,- 19 250,-

noční stolek 2 ks  3 750,- 4 090,-

postel 160x200 cm  9 690,- 10 550,-

31 090,-33 890,-

ložnicová sestava, provedení: dub welington, materiál: 
DTD laminovaná, postel je dodávána bez roštu a 
matrace. Rozměry (ŠxHxV): skříň 2dveřová s posuvnými 
dveřmi a zrcadlem: 230x62x215 cm, komoda: 
92x42x85 cm, postel 160x200 se dvěma zásuvkami 
a LED osvětlením : 167x204x100 cm, noční stolek: 
47x41x43 cm. K posteli doporučujeme zakoupit rošt 
STELAR v pevném rámu 160x200 a matraci o rozměru 
160x200 z naší nabídky na str. 184 a 185

TOGOS

cena za set (skříň + postel a 2 noční stolky)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

NEW

-8%

-8%

-11%
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90x200 cm 590,-

90x200 cm 3 770,-

160x200 cm 5 990,-

160x200 cm 1 050,-
140x200 cm 890,-

183x200 cm 7 250,-

140x200 cm 2 690,- 140x200 cm 2 980,-
160x200 cm 2 890,- 160x200 cm 2 980,-
180x200 cm 3 090,- 180x200 cm 3 090,-

90x200 cm 2 580,-

120x200 cm 3 790,- 180x200 cm 4 990,- 180x200 cm 3 790,-140x200 cm 3 290,-     

90x200 cm 3 580,-

120x200 cm 790,-

163x200 cm 6 780,-

90x200 cm 4 890,-

180x200 cm 2 590,-
90x200 cm 1 690,- 90x200 cm 1 390,-

140x200 cm 3 790,-
160x200 cm 4 380,-

90x200 cm 2 690,- 160x200 cm 4 090,-

90x200 cm 2 090,-
140x200 cm 3 490,-

160x200 cm 3 490,-90x200 cm 2 190,-

80x200 cm 3 070,-

Matrace je tvořena kombinací dvou PUR pěn a RE pěn, profilace 
na obou PUR pěnách zajišťuje dokonalé prokrvení pokožky, je 
zónovaná a vyznačuje se vysokou odolností proti proleženinám díky 
použití velké vrstvy RE pěny, je dodávána s kvalitním prošívaným 
potahem, který lze sundat a prát při teplotě 60 °C. Výška je cca 14 
cm. Nosnost 110 kg. 

MONIKA

80x200 cm 530,-

lamely spojené páskou, tloušťka lamel: 
2 cm, šířka: 6,5 cm 

ROŠT ROLOVANÝ

80x200 cm 3 390,-

sendvičová matrace v kombinaci PUR pěny a RE pěny, masážní 
nopy zajišťují optimální prokrvení pokožky, použití oboustranné, 
možnost použití pro pevnou podložku a polohovací rošt, potah 
SILVER /100% polyester/, snadno snímatelný, zip po celém obvodu, 
pratelný na 60 °C. Lze objednat také v potahu Aloe Vera Proactive. 
Výška matrace cca 13 cm. Nosnost 110 kg. 

CATANIA ECO

160x200 cm 5 890,-

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových pouzdrech 
na rámu roštu, ideálně se přizpůsobí tvaru a hmotnosti těla, 
mechanická regulace, rošt Basic flex je dodáván se spodní 
sololitovou deskou / tím vznikne úložný prostor, počet lamel 16, 
Rošt o rozměrech 160x200 a 180x200 lze zakoupit pouze pro 
postel se středovou dělící lištou a je třeba k němu dokoupit 2 ks 
matrace o rozměru 90x200 cm. Doporučujeme kombinovat s 
pružinovými matracemi. Rošt o rozměru 180x200 cm je dodáván 
ve dvou kusech o rozměrech 90x200 cm. 

ROŠT BASIC FLEX

80x200 cm 3 960,-

sendvičová matrace v kombinaci PUR pěny a RE pěny, 5 
anatomických zón, maximální prodyšnost pěny a odvod vlhkosti, 
použití oboustranné, možnost použití na pevnou podložku a 
polohovací rošt, potah SILVER /100% polyester/, snadno snímatelný, 
zip po celém obvodu matrace, pratelný na 60 °C. Lze objednat také 
v potahu Aloe Vera Proactive. Výška matrace cca 16 cm. Nosnost 
120 kg. 

CATI

160x200 cm 2 490,-

ohýbané lamely, březové dřevo, 
osazené v plastových pouzdrech na 
rámu roštu, ideálně se přizpůsobí 
tvaru a hmotnosti těla, což poskytuje 
plný komfort spánku a zaručuje zdravý 
odpočinek, počet lamel 17. 

STELAR80x200 cm 1 690,-

ohýbané lamely, březové dřevo, 
osazené v plastových pouzdrech na 
rámu roštu, ideálně se přizpůsobí 
tvaru a hmotnosti těla, se třemi stupni 
tvrdosti, počet lamel 16. Doporučujeme 
kombinovat s pružinovými 
matracemi. Rošty o rozměrech 
140x200,160x200,180x200 jsou 
dodávány ve dvou kusech. 

ROŠT FLEX 3ZÓNOVÝ

Kovový rošt v pevném rámu. Rozměry 
ŠxD: rošt kovový 7867: 140x200 
cm, rošt kovový 7866: 160x200 cm 
nebo rošt kovový 7861: 90x200 cm, 
počet lamel: 140x200 a 160x200 
– 2x 13 lamel, 90x200 – 13 lamel. 
Doporučujeme pro postele Michigan, 
Graphic a Tidy. 

90x200 cm 2 860,-
ROŠT KOVOVÝ

80x200 cm 2 690,-

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových pouzdrech 
na rámu roštu, ideálně se přizpůsobí tvaru a hmotnosti těla, 
mechanická regulace, rošt Basic flex front je dodáván bez spodní 
desky, počet lamel 16. Rošt o rozměrech 160x200 a 180x200 
lze zakoupit pouze pro postel se středovou dělicí lištou a je 
třeba k němu dokoupit 2 ks matrace o rozměrech 90x200 cm. 
Doporučujeme kombinovat s pružinovými matracemi. Rošt o 
rozměru 180x200 cm je dodáván ve dvou kusech o rozměrech 
90x200 cm. 

ROŠT BASIC FLEX FRONT

rošt Monna v pevném rámu, počet 
lamel 16. Rošt se skládá z ohýbaných 
lamel z březového dřeva, zasazených 
do plastových pouzder na rámu 
roštu. Doporučujeme kombinovat s 
pružinovými matracemi. Rozměry 
160x200 a 180x200 se doporučují pro 
dvoulůžkové postele s centrální dělící 
lištou. 

ROŠT MONNA NEW

80x200 cm 2 090,-

rošt v tuhém rámu, březové dřevo 28 lamel upevněných po dvou 
v pryžových pouzdrech na rámu roštu, posílených pásem pro 
lepší rozložení tělesné hmotnosti, na roštu lze nastavit tvrdost ve 
střední části.

ROŠT DOUBLE NEW
80x200 cm 2 580,-

polohovací rošt, březové dřevo 28 lamel upevněných po dvou v 
pryžových pouzdrech na rámu roštu, posílených pásem pro lepší 
rozložení tělesné hmotnosti, na roštu lze nastavit tvrdost ve 
střední části a mechanicky regulovat výšku záhlaví, doporučujeme 
kombinovat tento rošt s matracemi: Texel Alergik a pěnovými 
matracemi. 

ROŠT TWINFLEX K NEW

180x200 cm 6 990,-

160x200 cm 180x200 cm

80x200 cm 2 190,-

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových pouzdrech 
na rámu roštu, ideálně se přizpůsobí tvaru a hmotnosti těla, což 
poskytuje plný komfort spánku a zaručuje zdravý odpočinek. 
Doporučujeme pro dvoulůžkové postele se středovou dělící 
lištou, počet lamel: 28, rošty 80x200, 90x200, doporučujeme 
kombinovat s pěnovými matracemi. 

ROŠT TWINPACK

každý rošt je o 1 cm užší a o 4 cm kratší než stanovená velikost, 
např. 90x200 = 89x196 cm

KVALITNÍ
ČESKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
ČESKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
ČESKÝ
VÝROBEK

80x200 cm 1 390,-
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140x200 cm 6 890,-
90x195 cm 4 690,-
95x200 cm 5 090,-

160x200 cm 8 660,-
180x200 cm 9 190,-

160x200 cm 12 290,-

90x200 cm 2 290,-

120x200 cm 8 450,-

80x190 cm 2 090,-180x200 cm 12 880,-

140x200 cm 12 290,-
80x200 cm 6 170,-

komfortní ortopedická matrace. Matrace je vyrobena z kvalitních 
PUR pěn se 7zónovým profilováním ve tvaru vln, jádro je 
vyztuženo přírodní kokosovou vrstvou. Průřez vrchních pěn 
zajišťuje provzdušnění, regeneraci organismu a zajišťuje uvolnění 
svalů během spánku; dobrá elasticita a tvarová stabilita matrace, 
matrace s dvojitou tuhostí (doporučeno pro páry s váhovým 
rozdílem), doporučený lamelový rošt, pevný, standardní provedení 
v potahu – ALOE VERA. Výška matrace: 20 cm. Tvrdost: Tvrdý 5/ 
Střední 3. Nosnost 130 kg. Praní 60 °C, Fyzio systém 7 zón, zip. 

BE SILVERHARD
od 6 170,- 

80x200 cm 2 090,-

jádro matrace tvoří polyuretanová pěna T25 – 90 mm se zvýšenou 
pružností. Potah je z čalounické látky, z jedné strany je prošívaná 
ovčím rounem 80 g/m2. Výška matrace je 9 cm. K matraci 
doporučujeme zakoupit rošt Twinpack nebo Twinflex. Nosnost 80 
kg. 

MONTANA
od 2 090,- 

140x200 cm na objednávku 5 990,-140x200 cm na objednávku 5 190,-

160x200 cm 9 770,-
180x200 cm 11 850,-

160x200 cm 4 490,-

160x200 cm 12 680,- 160x200 cm 9 560,-

80x195 cm 3 790,-163x200 cm 7 290,-

160x200 cm 9 770,-

120x200 cm 3 580,-
90x203 cm 2 590,-

120x200 cm 8 990,- 120x200 cm 6 690,-

180x200 cm na objednávku 8 290,-180x200 cm na objednávku 7 290,-

90x210 cm 3 890,-

80x195 cm 3 290,-

90x200 cm 2 590,-

160x200 cm na objednávku 6 990,-160x200 cm na objednávku 6 090,-

180x200 cm 10 390,-   

180x200 cm 5 590,-

180x200 cm 12 990,- 180x200 cm 10 180,-
183x200 cm 10 180,-

90x200 cm 3 990,-183x200 cm 8 390,-

180x200 cm 9 770,-

140x200 cm 7 760,-
90x195 cm 4 850,- 140x200 cm 8 890,-

140x200 cm 3 790,-

140x200 cm 12 680,- 140x200 cm 9 560,-

80x200 cm 3 790,-

Dvoustranný

90x200 cm 3 590,-

80x200 cm 4 890,-

sendvičová matrace s oboustrannou 7zónovou různě tuhou 
profilací kvalitní PUR pěny v kombinaci s kvalitním jádrem z PUR 
pěny pro lepší vyztužení matrace. Oboustranně použitelná, 
zdravotní matrace, povrch matrace tvarovaný na obou stranách: 1. 
strana do nopů, 2. strana antidekubitní průřez. Tvarování zlepšuje 
prokrvení pokožky, uvolňuje svaly během spánku a zvyšuje 
odvětrávání, doporučuje se lamelový rošt, standardní provedení v 
potahu – CHLOE AKTIV, PUR 28 kg/mł, jádro PUR 28 kg/mł, PUR 30 
kg/mł. Výška matrace: 16 cm. Tvrdost: Středně tvrdý 4/Střední 3. 
Nosnost 110 kg. Praní 60 °C. Fyzio systém 7 zón. Zip. 

BE KELLEN

od 4 890,- 

80x200 cm 4 890,-

jádro matrace tvoří taštičkové pružiny vyrobené z vysoce kvalitního drátu, které jsou umístěny v oddělených taštičkách, což 
zvyšuje elasticitu a přizpůsobivost matrace (efekt „vodní postele“). Díky tomu je páteř uložena v přirozeném tvaru písmena 
„S“, což zajišťuje vysoký komfort spánku. Pružinové jádro je oboustranně obloženo stlačenou plstí a polyuretanovou pěnou 
T25 – 25 mm se zvýšenou pružností. Výška matrace: 18 cm, tvrdost: Střední 3, doporučený rošt: pevný, nosnost 110 
kg, praní 60 °C, zip, taštičkové pružiny. Polyuretanová pěna, stlačená plsť, antialergická, ortopedická matrace – Fyzio 
systém 7 zón, zatepleno PES dutým vláknem 200 g/m2. Matrace má potah vyrobený ve verzi Chloe Activ, se zipem, 
antialergická. Nosnost 110 kg. 

BE TEXEL ALERGIK NEW

od 4 890,- 

ortopedická matrace, jádro taštičkové (pružinové), 7zónové, jádro: oboustranně 
stlačená plsť a polyuretanová pěna se zvýšenou pružností, latexová kokosová 
deska, jednostranné použití přírodního ovčího rouna (letní – zimní strana). Kryt 
je vyroben ve verzi Chloe Activ, se zipem, zip umožňuje sklopení krytu a praní 
při teplotě až 60 °C. Výška matrace: 18 cm, matrace dvou tvrdostí: Střední 3 / 
Středně tvrdý 4, doporučený rošt pevný. Nosnost 110 kg. 

80x200 cm 5 470,-

BE PALMEA NEW

od 5 470,- 

ekonomická jednostranná pružinová matrace, kvalitní pružiny o 
průměru 2,2 cm, bavlněný potah – mix barevných potahů. K matraci 
doporučujeme zakoupit rošt Flex 3zónový, Basic Flex nebo Monna. 
Nosnost 80 kg. 

80x200 cm 2 390,-

FUTON ARONA

od 2 390,- 

80x200 cm 6 380,-

velmi oblíbená zdravotní sendvičová matrace z Visco elastické 
paměťové pěny se 7zónovým anatomickým profilováním v 
kombinaci s jádrem PUR pěny. Visco pěna s paměťovým efektem 
reaguje na teplo a tlak a optimálně se přizpůsobuje křivkám 
vašeho těla, čímž uvolňuje svaly a klouby. Matrace je oboustranně 
použitelná, profilovaná s povrchem tvarovaným oboustranným 
masážním profilováním. Doporučujeme lamelový nebo pevný 
rošt. Výška matrace 18 cm, tvrdost: střední3/středně tvrdý4. 
Nosnost 120 kg. 

BE TEMPO VISCO

od 6 380,- 

sendvičová matrace s oboustrannou 7zónovou různě tuhou 
profilací kvalitní PUR pěny v kombinaci s kvalitním jádrem z PUR 
pěny pro lepší vyztužení matrace. Oboustranně použitelná a 
cenově výhodná zdravotní matrace, povrch matrace tvarovaný z 
obou stran do nopů, které zlepšují prokrvení pokožky a uvolňují 
svaly během spánku, doporučený lamelový rošt, standardní 
provedení v potahu – Chloe Aktiv, Potah – Chloe Activ, odepínací, 
oboustranně prošitý. Výška matrace: 18 cm. Tvrdost: Středně 
tvrdý 4/Střední 3. Nosnost 120 kg. Praní 60 °C. Fyzio systém 7 
zón. Zip. 

80x200 cm 4 780,-

BE TEMPO 30 NEW

od 4 780,- 

pružinové jádro v matraci: – jednostranné – z jedné strany je obloženo latexovou kokosovou deskou, polyuretanovou pěnou T25 –15 mm 
a stlačenou plstí, z druhé strany vrstvou stlačené plsti a polyuretanové pěny T25 – 20 mm se zvýšenou pružností – oboustranné – z obou 
stran je obloženo latexovou kokosovou deskou, polyuretanovou pěnou T25 – 15 mm a stlačenou plstí. Potah je vyroben z čalounické 
látky, oboustranně prošívaný antialergickým jokem 80g/m2, matrace je tvrdá díky použití latexové desky. K matraci doporučujeme 
zakoupit rošt Flex 3zónový, Basic Flex nebo rošt MONNA. Na molitanové straně je nosnost 80 kg a na kokosové straně je nosnost 100 
kg. 

80x200 cm 3 290,-

Jednostranný

KOKOS MEDIUM

od 3 290,- 

80x200 cm 4 370,-

kvalitní 7zónová sendvičová matrace se silnou RE deskou. Vnější 
vrstvy jsou vyrobeny z kvalitní PUR pěny a matrace má výrazné 
středové zpevnění jádra. Má vysokou odolnost, zvýšenou nosnost a 
anatomické profilování. Potah – chloe activ, se zipem, oboustranně 
prošitý. Výška matrace: 14 cm, tvrdost matrace: Středně tvrdá 4, 
doporučený rošt pevný nebo polohovací. Nosnost 110 kg. 

BE KATARINA 10 NEW

od 4 370,- 

90x200 cm 4 690,-

ilustrační foto

90x200 cm 6 390,-

ilustrační foto

90x200 cm 5 060,-

ilustrační foto

90x200 cm 6 490,-

ilustrační foto

90x200 cm 4 890,-

ilustrační foto

90x200 cm 5 090,-

ilustrační foto

90x200 cm 5 890,-

ilustrační foto

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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postel 180x200 s úložným prostorem + 2 ks noční stolek: 
 12 390,- 

skříň se zrcadlem:  19 690,- 
komoda  8 990,- 

LUMERA

ložnicová sestava v provensálském stylu, materiál DTD 
fóliovaná, barevné provedení: pinie bílá/dub sonoma 
truflový. Postel je dodávána s úložným prostorem (2 
zásuvky) a dvěma nočními stolky, vnější rozměry (ŠxHxV): 
186x205x91 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, postel 
bez roštu a matrace, noční stolek (ŠxHxV): 60x42x49 
cm, 5dveřová skříň (3 dveře se zrcadlem), (ŠxHxV): 
241x62x212 cm, komoda (ŠxHxV): 150x42x90 cm. K 
posteli doporučujeme zakoupit rošt a matraci 180x200 cm 
z naší nabídky ze stran 184 a 185. 

32 080,-
Cena za set (skříň + postel + 2x noční stolek)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

Luxusní moderní postel BOXSPRING s vysokým 
prošívaným čelem, praktickým úložným prostorem a 
vrstvou bonelových pružin, což vytváří komfortní spánek. 
Tato ortopedická matrace je vyrobena z jehněčí vlny a 
termovlákna, které snižuje pocení. Matrace je obalena 
speciálním pěnovým obvazem, který chrání rohy a 
prodlužuje životnost matrace. Materiál: světle hnědá 
sametová látka + nohy zlaté barvy. Rozměry: (ŠxHxV): 
160x200 – 178x214x132 cm, 180x200 – 198x214x132 
cm, výška spaní 160x200: 54 cm dodáváno bez 
topperu, 180x200: 61 cm dodáváno s topperem.

GOLDBIA

160x200 cm 30 990,- 

180x200 cm 39 990,- 

Luxusní moderní postel BOXSPRING s vysokým 
prošívaným čelem, praktickým úložným prostorem a 
vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný spánek. 
Tato ortopedická matrace je vyrobena z jehněčí vlny a 
termovlákna, které snižuje pocení. Matrace je obalena 
speciálním pěnovým obvazem, který chrání rohy a 
prodlužuje životnost matrace. Materiál: šedá sametová 
látka + nohy stříbrné barvy. Rozměry: (ŠxHxV): 160x200 
– 178x214x132 cm, 180x200 – 198x214x132 cm, 
výška spaní 160x200: 54 cm dodáváno bez topperu, 
180x200: 61 cm dodáváno s topperem.

MERSIA

160x200 cm 30 990,- 

180x200 cm 39 990,- 

Kompletní postel 
s matrací a 
roštem

Kompletní postel 
s matrací a 
roštem

s topperem

s topperem

komfortní dvoulůžková postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem, provedení: látka Malmo 95 šedá nebo látka Malmo 26 hnědá, dvoulůžková postel s jednou vrstvou bonelových pružin, 
což vytváří komfortní spánek. Obsahuje TOPPER, který má tloušťku 4 cm, možnost praní na 40 °C, výška spaní 54 cm, rozměry: (ŠxHxV): 140x200 cm – 147x214x104 cm, 160x200 cm – 167x214x104 cm, 
180x200 cm – 187x214x104 cm. 

STAR
140x200 cm 18 180,- 

180x200 cm 19 850,- 
160x200 cm 18 890,- 

látka Malmo 95 šedá
látka Malmo 26 hnědá

NEW
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moderní postel s prošívanými čely a lamelovým roštem. Provedení: neomint (pouze 160x200 cm), 
růžová nebo šedohnědá taupe sametová látka + kovové nohy – gold chrom zlatý – matný, rozměry 
(ŠxHxV): 150x216x113 cm, plocha na spaní: 140x200 cm nebo 170x216x113 cm, plocha na spaní 
160x200 cm, 190x216x113 cm, plocha na spaní 180x200 cm (pouze růžová), výška po rošt: 28 cm. 
Možnost dokoupení matrace o rozměrech 140x200 cm, 160x200 cm nebo 180x200 na základě naší 
nabídky ze stran 184 a 185. V rozměru 160x200 cm taupe a neomint doplnění zásob 30.05.2023.

KAISA
140x200 cm 7 790,- 10 590,-

160x200 cm 8 890,- 10 790,-

180x200 cm 8 990,- 11 790,-

moderní postel s úložným prostorem (1 zásuvka) a lamelovým roštem, provedení: látka šedohnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 170x217x115 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x217x115 cm, plocha na 
spaní: 180x200 cm výška po rošt: 28 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 
180x200 dle naší nabídky ze stran 184 a 185. Model do vyprodání zásob

SUZI

180x200 cm 28 490,- 

moderní postel s vysokým prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem. Kolem čela je 
dekorativní rám z nerezavějící oceli. Provedení: látka tmavě šedá+stříbrná, starorůžová+zlatá, rozměry 
(ŠxHxV): 170x217x130 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x217x130 cm, plocha na spaní: 
180x200 cm výška po rošt: 23 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 
dle naší nabídky ze stran 184 a 185. 

NADIA
160x200 cm 21 690,- tmavě šedá

180x200 cm 23 790,-  tmavě šedá

180x200 cm 24 590,-  starorůžová

77 04 13 60 93

MORINA

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem s jednou vrstvou 
bonelových pružin a topperem o výšce 5 cm, což vytváří komfortní spánek, barevné provedení: látka 
Gemma 11 tmavě hnědá, kvalitní voděodolný potah, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 – 183x221x125 
cm, 180x200 – 203x221x125 cm, výška spaní až 67 cm. Možnost objednání v jiných barevných 
provedeních látky Gemma. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

160x200 cm 27 190,- 
Látka Gemma 11 taupe šedohnědá

látka Gemma

neomint

šedohnědá taupe

růžová

luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem – 4 zásuvky, 
součástí postele je také rolovaný rošt, provedení: látka šedohnědá + dřevěné nohy v barvě wenge, 
rozměry (ŠxHxV): 165x216,5x122,2 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 185x216,5x122,2 cm, 
plocha na spaní: 180x200 cm, výška spací plochy: 35,5 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 
160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

OREA
160x200 cm 17 650,- 
180x200 cm 19 690,- 

Náš 
tip!

moderní postel s prošívaným čelem, úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, provedení: 
ekokůže bílá, (ŠxHxV): 175x223x100 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 195x223x100 cm, 
plocha na spaní: 183x200 cm, výška po rošt: 33 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 163x200 
nebo 183x200 cm dle naší nabídky ze stran 184 a 185. 

DORLEN 2 NEW
160x200 cm 10 190,- 
180x200 cm 13 250,- 

postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, včetně RGB LED osvětlení (v čele 
postele), provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 169x208x82 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 
189x208x82 cm, plocha na spaní: 183x200, výška po rošt: 31 cm. Možnost dokoupení matrace o 
rozměru 163x200 nebo 183x200 cm dle naší nabídky ze stran 184 a 185. V rozměru 183x200 cm 
doplnění zásob 29.05.2023.

JADA NEW
163x200 cm 8 690,- 10 450,-

183x200 cm 8 890,- 10 450,-

180x200 cm 13 390,- 160x200 cm 12 690,- 

Postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, provedení: ekokůže bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): 169x215x92 cm, plocha na spaní 160x200 cm nebo 189x215x92 cm, plocha na spaní 
180x200 cm. Výška po rošt je 25,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměru 160x200 
cm nebo 180x200 na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

KERALA
160x200 cm 11 190,- 
180x200 cm 12 990,- 

Cenový
trhák

67cm

až do
-26%

-16%

-14%
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160x200 cm 9 990,- 
postel s prošívaným čelem a laťkovým roštem, provedení: látka šedá + dřevěné nohy v barvě natural, 
rozměry (ŠxHxV): 167,5x214x110 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 187,5x214x110 cm, plocha 
na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 27 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 
180x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Jen do vyprodání zásob.

BALDER NEW
180x200 cm 9 990,- 

postel s roštovou deskou, provedení: bílá ekokůže, vnější rozměry (ŠxHxV): 95,5x204x91cm, výška 
po rošt: 30 cm, plocha lůžka: 90x200cm, nohy – dřevo. K posteli lze dokoupit matrace na základě naší 
nabídky ze stran 184 a 185. 

ARKONA

luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem – 1 velká 
zásuvka, součástí postele je také rolovaný rošt, provedení: látka šedá + dřevěné nohy v barvě wenge, 
(ŠxHxV): 165x217x118 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 185x217x118 cm, plocha na spaní: 
180x200 cm, výška po rošt: 33,4 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 
cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

SANTOLA
160x200 cm 12 650,- 180x200 cm 14 590,- 

luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem – 4 zásuvky, 
součástí postele je také laťkový rošt, provedení: látka krémová, rozměry (ŠxHxV): 174x219,5x126,7 
cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 194x219.5x126.7 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška 
po rošt: 28,8 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší 
nabídky ze stran 184 a 185. 

AKANA
160x200 cm 19 390,- 

90x200 cm (bílá) 5 150,- 

180x200 cm 20 990,- 

postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem, provedení: šedá látka + dřevěné nohy v 
barvě dub, rozměry (ŠxHxV): 174x215,5x117 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 194x215,5x117 
cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 25,3 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 
160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

GIOVANA
160x200 cm 14 690,- 180x200 cm 15 690,- 

postel s lamelovým roštem, provedení: bílá nebo černá ekokůže, vnější rozměry (ŠxHxV): 
168,8x215x87,5 cm, plocha lůžka: 160x200 cm, nohy – černé. Možnost dokoupení matrace o rozměru 
160x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

MIKEL
160x200 cm 7 750,- 

moderní postel s vysokým prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka 
světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 182x219x142 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 202x219x142 
cm, plocha na spaní: 180x200 cm výška po rošt: 35 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 
160x200 nebo 180x200 dle naší nabídky ze stran 184 a 185. Model do vyprodání zásob

JOSIE

luxusní postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem, provedení: šedá látka + dřevěné 
nohy v černé barvě nebo světle hnědá látka (180x200) + dřevěné nohy v černé barvě, rozměry 
(ŠxHxV): 214x220x167 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 234x220x167 cm, plocha na spaní: 
180x200 cm, výška po rošt: 28,8 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 
cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

ALESIA
160x200 cm 19 900,- 
180x200 cm 21 290,- 

šedá

světle hnědá160x200 cm 18 690,- 180x200 cm 20 190,- 

167cm
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moderní postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, včetně RGB LED osvětlení (v 
čele postele), provedení: ekokůže bílá+černá, (ŠxHxV): 182x226x83,5 cm, plocha na spaní: 163x200 
cm; nebo 202x226x83,5 cm, plocha na spaní: 183x200 cm, výška po rošt: 31 cm. Možnost dokoupení 
matrace o rozměru 163x200 nebo 183x200 cm dle naší nabídky ze stran 184 a 185. V rozměru 
160x200 cm doplnění zásob 29.05.2023.

MANILA NEW
160x200 cm 11 690,- 13 290,-

180x200 cm 15 450,- 
moderní postel s lamelovým roštem a RGB LED osvětlením (v čele postele), provedení: ekokůže bílá, 
(ŠxHxV): 182x224x68 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 202x224x68 cm, plocha na spaní: 
180x200 cm, výška po rošt: 13,5 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 
cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

FILIDA
160x200 cm 8 790,- 

180x200 cm 14 390,- 

moderní postel s praktickým úložným prostorem – 4 zásuvky, včetně lamelového roštu a RGB LED 
osvětlení (v čele postele), provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 168x214x85,5 cm, plocha na spaní: 
160x200 cm; nebo 188x214x85,5 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 31 cm. Možnost 
dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

CLARETA
160x200 cm 12 550,- 180x200 cm 12 550,- 

moderní postel s lamelovým roštem a RGB LED osvětlením (v čele postele), provedení: ekokůže černá. 
Rozměry (ŠxHxV): 175x220x88 cm, plocha na spaní 160x200 cm nebo 195x220x88 cm, plocha na 
spaní: 180x200 cm, výška po rošt je 21,5 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matraci o rozměrech 
160x200 cm nebo 180x200 cm ze stran 184 a 185. 

FELINA
160x200 cm 13 790,- 180x200 cm 14 450,- 

moderní postel s lamelovým roštem a RGB LED osvětlením (v čele postele), provedení: ekokůže šedá, 
(ŠxHxV): 169x217x74 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 189x217x74 cm, plocha na spaní: 
180x200 cm, výška po rošt: 21,5 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 
cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. V rozměru 160x200 cm doplnění zásob 29.05.2023.

DULCEA
160x200 cm 7 590,- 8 990,- 180x200 cm 9 490,- 

moderní postel s prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka šedá 
nebo mentolová, rozměry (ŠxHxV): 170x219x90 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x219x90 
cm, plocha na spaní: 180x200 cm výška po rošt: 23 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 
160x200 nebo 180x200 dle naší nabídky ze stran 184 a 185. 

ELSIE
160x200 cm 12 390,- 
180x200 cm 13 690,- 

moderní postel s prošívaným čelem (3 zásuvky) a lamelovým roštem, provedení: látka smaragdová, 
rozměry (ŠxHxV): 170x213,5x126,5 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x213,5x126,5 cm, 
plocha na spaní: 180x200 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 dle 
naší nabídky ze stran 184 a 185. 

KESADA
160x200 cm 16 150,- 180x200 cm 17 890,- 

180x200 cm 9 490,- 10 250,- -7%

moderní postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, včetně LED osvětlení (kolem 
rámu postele – bílé podbarvení), provedení: ekokůže černá, (ŠxHxV): 171x213x90,5 cm, plocha na 
spaní: 163x200 cm; nebo 191x213x90,5 cm, plocha na spaní: 183x200 cm, výška po rošt: 32 cm. 
Možnost dokoupení matrace o rozměru 163x200 nebo 183x200 cm dle naší nabídky ze stran 184 a 
185. V rozměru 160x200 cm doplnění zásob 29.05.2023.

BIRGET NEW
160x200 cm 10 390,- 14 000,- -25%

-15%

-12%
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273

242

242

35

275

234

234

17

278

244

233

86

283

247

247

65 59 38
180x200 cm 24 990,- 

180x200 cm 26 590,- 

140x200 cm 16 280,- 

látka Colet světle šedá 04

luxusní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem. Dvoulůžková postel s jednou 
vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný spánek. Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna 
látkou. Postel je bez přídavné krycí podložky. Barevné provedení: látka Colet 04 světle šedá, 
rozměry: 120x200, 140x200, 160x200 nebo 180x200, rozměry (ŠxHxV): 120x215x90, 140x215x90, 
160x215x90, 180x215x90 cm, výška spaní 46 cm, plocha na spaní dle rozměru postele. Možnost 
objednání i v jiných barevných provedeních v látce Colet. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

FERATA
látka  Colet

120x200 cm 15 290,- 

160x200 cm 17 660,- 
180x200 cm 19 090,- 

273 275 280 283
180x200 cm 23 290,- 180x200 cm 20 690,- 

180x200 cm 17 660,- 140x200 cm 15 090,- 

242 234 233 247

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem s jednou vrstvou bonelových 
pružin a topperem o výšce 5 cm, co vytváří pohodlný spánek, barevné provedení: látka Tatum 282 
šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm, výška spaní až 
65 cm. Možnost objednání v látce Tatum v ceně: 160x200 – 21 180,- a 180x200 – 21 890,- nebo 
90x200 v ceně: 12 990,- nebo 140x200 v ceně: 19 990,-, dodání 6-8 týdnů. 

MEGAN
látka Tatum

160x200 cm 19 990,- 

látka Tatum 282 šedá

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem s jednou vrstvou bonelových 
pružin a topperem o výšce 5 cm, což vytváří komfortní spánek, barevné provedení: látka Mono 244 
světle šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm. Výška spaní 
až 65 cm. Možnost objednat i v jiných barevných provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 – 
26 990,- a 180x200 – 27 980,- nebo 90x200 v ceně: 17 790,- nebo 140x200 v ceně: 25 890,-. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

FONDA
látka Mono

160x200 cm 25 890,- 

látka Mono 244 světle šedá

180x200 cm 24 290,- 

látka Tatum

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem s jednou vrstvou bonelových 
pružin a topperem o výšce 5 cm, což vytváří komfortní spánek, barevné provedení: látka Tatum 279 
šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm, výška spaní až 
65 cm. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních v látce Tatum v ceně: 160x200 – 
24 380,- a 180x200 – 25 790,- nebo 90x200 v ceně: 14 990,- nebo 140x200 v ceně: 22 990,-. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

ORA
160x200 cm 22 890,- 

látka Tatum 279 šedá

moderní postel typu BOXPRING s vysokým čelem a úložným prostorem s jednou vrstvou bonelových 
pružin a topperem o výšce 5 cm, což vytváří komfortní spánek, barevné provedení: látka Mono 232 
béžová, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm, výška spaní 
až 65 cm. Možnost objednat i v jiných barevných provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 – 
23 480,- a 180x200 – 24 290,- nebo 90x200 v ceně: 13 660,- nebo 140x200 v ceně: 22 580,-, 
dodání 6-8 týdnů. 

ESHLY
160x200 cm 22 390,- 

látka Mono

látka Mono 232 béžová

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem s jednou vrstvou bonelových 
pružin a topperem o výšce 5 cm, což vytváří pohodlný spánek, barevné provedení: látka Mono 231 
krémová, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm, výška spaní 
až 65 cm. Možnost objednat i v jiných barevných provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 – 
25 980,- a 180x200 – 26 990,- nebo 90x200 v ceně: 16 990,- nebo 140x200 v ceně: 24 860,-, 
dodání 6-8 týdnů. 

DORMAN
látka  Mono  160x200 cm 23 990,- 

látka Mono 231 krémová

35 17 86 65 59 38

látka Colet světle šedá 04

luxusní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem. Dvoulůžková postel s jednou 
vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný spánek. Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna 
látkou. Postel je bez přídavné krycí podložky. Barevné provedení: látka Colet 04 světle šedá, rozměr 
160x200 a 180x200, rozměry (ŠxHxV): 160x215x90, 180x215x90 cm, výška spaní 46 cm, plocha 
na spaní dle rozměru postele. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních v látce Colet. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

RIANA
160x200 cm 16 350,- látka  Colet

35 17 86 65 59 38

látka Colet mentolová 83

luxusní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a úložným prostorem. Dvoulůžková postel s jednou 
vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný spánek. Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna 
látkou. Postel je bez přídavné krycí podložky. Barevné provedení: látka Colet 83 mentolová, rozměr 
120x200 a 140x200, rozměry (ŠxHxV): 120x215x90, 140x215x90 cm, plocha na spaní dle rozměru 
postele. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních v látce Colet. Dodací lhůta 6-8 
týdnů. 

RIANA
120x200 cm 14 190,- látka  Colet

Cenový
trhák

65cm

65cm
65cm

65cm

65cm
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moderní postel se 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: dub. Postel je 
dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): postel: 164,7x204,4x33 cm, plocha lůžka: 160x200 
cm, výška po rošt 30,4 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matraci o rozměru 160x200 cm na 
základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Model jen do vyprodání zásob.

SIRUS
160x200 cm 8 190,- 

postel s laťkovým roštem, materiál masivní dřevo, barevné provedení: dub. Rozměry (ŠxHxV): postel: 
168x207,6x89 cm, plocha lůžka: 160x200 cm nebo 190,6x207,6x89 cm, plocha lůžka: 183x200 cm, 
noční stolek: 45x40x51,6 cm, masivní dřevo+MDF, výška po rošt 31,5 cm. K posteli doporučujeme 
zakoupit matrace o rozměrech 160x200 cm nebo 183x200 cm ze stran 184 a 185. Model jen do 
vyprodání zásob. 

KABOTO
160x200 cm 9 750,- 11 990,-

183x200 cm 11 190,- 13 190,-

noční stolek 2 590,- 3 190,-

postel s rolovaným roštem, materiál: masivní borovicové dřevo, barevné provedení: dub, rozměry 
(ŠxHxV): 170x213x82 cm nebo 190x213x82 cm. Plocha na spaní 160x200 cm nebo 180x200 cm. 
Možnost dokoupení pružinové matrace o rozměru 160x200 cm nebo 180x200 na základě naší 
nabídky ze stran 184 a 185. 

PROVO
160x200 cm 6 190,- 6 490,- 180x200 cm 7 550,- 7 890,-

postel s rolovaným roštem, barva: bílá, materiál: masivní borovicové dřevo + MDF, rozměry (ŠxHxV): 
170x210x94 cm, plocha na spaní 160x200 cm; nebo (ŠxHxV): 190x210x94 cm, plocha na spaní 
180x200 cm. Možnost dokoupení pružinové matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 cm na 
základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

LUCAS NEW
160x200 cm 6 950,- 7 450,- 180x200 cm 7 250,- 7 760,-

bílá

postel s laťkovým roštem, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: bílá nebo dub. Rozměry (ŠxHxV): 
98,8x209,4x92,2 cm, plocha na spaní: 90x200 cm. Výška po rošt je 31,5 cm. Možnost dokoupení zásuvného 
kontejneru pod postel v ceně 2 590,- (cena za 2 ks), rozměry kontejneru (ŠxHxV): 97,5x41,6x32,2 cm. 
Možnost dokoupení pružinové matrace o rozměru 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. V 
provedení bílá doplnění zásob 30.05.2023.

MIDEA
90x200 cm 3 990,- 4 990,-

cena za set 2 ks kontejnerů 2 590,- 

noční stolek z masivního borovicového dřeva, 
barevné provedení: bílá nebo přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 38x32x47 cm. 

FOSIL
bílá 1 090,- 1 150,-

přírodní 850,- 950,-
noční stolek se zásuvkou a policí, 
materiál: MDF, barevné provedení: šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 40x38x60 cm. 

MALISE
 990,- 

dub

přírodní

bílá

180x200 cm 7 290,- 

postel s lamelovým roštem, provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 167x209x77,5 cm, plocha na spaní: 
160x200 cm; nebo 187x209x77,5 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 20 cm. Možnost 
dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 
V rozměru 180x200 cm doplnění zásob 29.05.2023.

DANETA
160x200 cm 5 690,- 5 950,- 180x200 cm 5 790,- 6 150,-

postel s roštovými deskami, vnější rozměry (ŠxHxV): 165x216x91 cm nebo 185x216x91 cm, plocha na 
spaní: 160x200 nebo 180x200, provedení: černá ekokůže, rozměr 180x200 cm. Možnost dokoupení 
matrace o rozměru 160x200 cm/180x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

CARISA
160x200 cm 5 990,- 6 990,- -14%

-18%

-6% -6% -4% -4%

-18%

-15%

-20% -10%

-5%

-4% -5%
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postel s výsuvnou přistýlkou, materiál: lakované masivní borovicové dřevo, barevné provedení: přírodní, bílá a šedá s viditelnou kresbou dřeva. Postel je dodávána s laťkovými rošty (přistýlka sololit). Rozměry 
(ŠxHxV): 208x96x66 cm, výška po rošt horního lůžka: 25,6 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matraci o rozměrech 90x200 cm, pro přistýlku 90x190 s max. výškou 12 cm ze strany 184 a 185. 

LAURA NEW
90x200 cm 4 690,- 

postel s výsuvnou přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: masivní borovicové dřevo, barevné provedení: přírodní, bílá a šedá s viditelnou kresbou dřeva. Postel je dodávána s laťkovými rošty (přistýlka sololit). 
Rozměry (ŠxHxV): 208x96x64,5 cm, výška po rošt horního lůžka: 41,4 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matraci o rozměrech 90x200 cm ze strany 184 a 185, pro přistýlku 90x190x12 cm BE ELISSE ze 
strany 194. 

MARINELLA NEW
90x200 cm 6 490,- 

přírodní

bílá s viditelnou kresbou dřeva přírodní

Dřevěná postel se 2 přistýlkami, materiál: lakované masivní borovicové dřevo, barevné provedení: přírodní nebo bílá s viditelnou kresbou dřeva. Postel je dodávána s laťkovými roštem (přistýlka sololit). 
Rozměry (ŠxHxV): 208,5x96x66cm, plocha na spaní 180x200 cm + 90x190 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace o rozměrech 90x200 cm, pro přistýlku 90x190 cm s max. výškou 12 cm ze strany 
184 a 185. 

FLOPY
90x200 cm 6 990,- 

Víceúčelová postel, 4 malé a 1 velká zásuvka, 1 box na kolečkách, materiál: lakované masivní borovicové dřevo, barevné provedení: přírodní nebo bílá s viditelnou kresbou dřeva. Postel je dodávána s 
laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 204,8x96,5x69cm, výška po rošt: 37,8 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matraci o rozměrech 90x200 cm ze strany 184 a 185. 

MAXI NEW 7 690,- 

NEW

NEW

NEW

    7 990,- 

8 490,- 

NEW

šedá s viditelnou kresbou dřevapřírodní bílá s viditelnou kresbou dřeva

    7 450,-     6 990,- 

přírodní bílá s viditelnou kresbou dřeva šedá s viditelnou kresbou dřeva

    5 190,-     4 990,- 

bílá s viditelnou kresbou dřeva

90x200 cm
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dub antický

šedá

postel s přistýlkou, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: šedý nebo antický dub. 
Postel je dodávána s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 209x96,3x107,2 cm. K posteli doporučujeme 
zakoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (pro přistýlku s max, výškou 25 cm) dle naší nabídky ze 
stran 184 a 185. 

BAROBA
90x200 cm 10 390,- 

bílá

dub

Náš 
tip!

postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: šedá, bílá 
nebo dub, Postel je dodávána s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 206,8x99,6x93,5 cm. K posteli 
doporučujeme zakoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (pro přistýlku s maximální výškou 12 cm) na 
základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

AUSTIN NEW
90x200 cm 9 950,-  12 490,-

šedá

-20%

bílá

dub

rozkládací postel se 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: dub, bílá 
nebo šedá. Postel je dodávána s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 209x103x72 cm, plocha lůžka: 
180x200 cm. Výška po rošt 36 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace o rozměrech 90x200 cm 
dle naší nabídky ze stran 184 a 185. V provedení dub doplnění zásob 30.05..2023.

GORETA
90x200 cm    11 990,- 14 990,-

šedá

Náš 
tip!

-20%

moderní válenda s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže hnědá/látka vzor Vegas 
3 nebo látka Mura 100 černá/látka vzor M35, rozměry (ŠxHxV): 205x84x63 cm, plocha na spaní: 
(ŠxD): 80x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x80 cm. 

JUDIT
80x200 cm 7 590,- 

L provedení ekokůže hnědá/látka vzor Vegas 3 látka Mura 100 černá/látka 
vzor M35BONEL

postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: antická bílá. 
Postel je dodávána s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 218x96,3x91,5 cm, výška po rošt horního 
lůžka je 41,8 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (pro přistýlku s 
max. výškou 12 cm) na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Doplnění zásob 30.05.2023.

ANTIKO
postel s přistýlkou z masivního borovicového dřeva + MDF, barevné provedení: bílá, postel 
dodávána s rolovanými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 212x97x92 cm. Možnost dokoupení matrací o 
rozměru 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Pro přistýlku s maximální výškou 
20 cm. 

GLAMIS
90x200 cm 9 990,- 90x200 cm 8 490,- 11 190,-

-24%
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masivní postel vhodná do dětských pokojů, ložnic nebo ubytovacích zařízení. Materiál: masivní 
borovicové dřevo, lakované, barevné provedení: přírodní nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 98x205x53 
cm, plocha na spaní 90x200 cm, výška po rošt je 22 cm. Postel je dodávána bez matrace a roštu. 
Možnost dokoupení matrace a roštu o rozměru 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

LIVIO
přírodní 90x200 cm 2 790,- 
bílá 90x200 cm 2 990,- 

přírodní

bílá

bílá

dřevěná postel s nastavitelnou délkou, včetně rolovaného roštu. Materiál: masivní borovicové 
dřevo+MDF. Barevné provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): 125/205x100x62 cm, plocha na spaní: 
min. – max. 90x120 – 90x200 cm. Výška po rošt: 32 cm. Možnost dokoupení matrace BE ELISSE s 
rozměrem dle vámi nastavené délky postele. 

90x200 cm 3 590,- 3 790,-

150x90 cm 3 950,- 
170x90 cm 4 160,- 
194x90 cm 4 290,- 

BE ELISSE
120x90 cm 3 590,- 

cenově výhodná pěnová matrace 
složená z monobloku PUR pěny. 
Výška matrace: 10 cm. Tvrdost: 
Střední 3/Střední 3, 2 roky záruka. 
Nosnost 60 kg. 

EUNIKA

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

PATROVÉ POSTELE / POSTELE

dřevěná palanda s rolovanými rošty, materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: bílá. 
Rozměry (ŠxHxV): 208x98x228 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupení pružinových 
matrací o rozměru 90x200 cm pro horní lůžko s max. výškou 14 cm na základě naší nabídky ze stran 
184 a 185. 

ATRISA

Náš 
tip!

dřevěná rozkládací postel s přistýlkou a rolovanými rošty. Přistýlka je na kolečkách a má sklápěcí 
nohy. Materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): 212x96x94 
cm. Plocha na spaní: 90x200 cm, nebo po přiložení přistýlky vznikne plocha na spaní až 180x200 cm. 
Možnost dokoupení pružinových matrací o rozměru 90x200 cm (pro přistýlku s max. výškou 16 cm) 
na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

PEDREZA
 8 290,- 

palanda, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: šedá. Postel je dodávána s laťkovými 
rošty. Rozměry (ŠxHxV): 209x143,6x168,2 cm, plocha na spaní na spodním lůžku: 140x200 cm, na 
horním lůžku: 90x200 cm. Možnost upevnění žebříku na pravou nebo levou stranu. Postel lze rozložit 
na 2 samostatná lůžka. K posteli doporučujeme zakoupit matrace o rozměrech 140x200 cm a 90x200 
cm (pro horní lůžko s max. výškou 12 cm) na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Doplnění zásob 
30.05.2023.

NEVIL
 11 500,- 14 690,- -21%

-12%

palanda, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: dub. Postel je dodávána s laťkovými 
rošty. Rozměry (ŠxHxV): 207x95,6x164,2 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace o rozměrech 
90x200 cm (pro horní lůžko s max. výškou 15 cm) ze stran 184 a 185. Možnost dokoupení zásuvného 
kontejneru pod postel v ceně 2 190,- v barvě dub. Kontejner lze použít jako úložný prostor nebo 
přistýlku (po zakoupení matrace o rozměrech 90x195 cm). Rozměry zásuvného kontejneru (ŠxHxV): 
94x198x23,6 cm. Doplnění zásob 30.05.2023.

MAKIRA
90x200 cm 7 890,- 11 190,-

-29%

-5%

dub sonoma/bílá

postel univerzální, 90x200, úložný prostor ve třech prostorných zásuvkách, 
materiál: DTD laminovaná v provedení buk, dub sonoma, dub sonoma/bílá 
nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 93,4x203,2x40,1 cm. Dodáváno bez roštu a 
matrace, možnost dokoupení na základě nabídky ze stran 184 a 185. 

MATIASI
 4 260,- 

postel se 2 zásuvkami a úložným prostorem, zásuvky lze vložit do prostoru pod postelí z pravé nebo 
levé strany podle potřeby, materiál: DTD laminovaná, provedení: bílá nebo dub sonoma, rozměry 
(ŠxHxV): 144,5x205,2x75 cm, plocha na spaní 140x200 cm, 164,5x205,2x75 cm, plocha na spaní 
160x200 cm nebo 94,5x205,2x75 cm, plocha na spaní: 90x200 cm. K posteli doporučujeme 
dokoupení roštu v pevném rámu Monnna new, možnost dokoupení matrací a roštů na základě naší 
nabídky ze stran 184 a 185. 

MICHIGAN NEW
140x200 cm 4 250,- 90x200 cm 3 790,- 

bílá

bílá

dub sonoma

160x200 cm 4 690,- 

buk

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

dub sonoma

 10 750,-   12 350,-
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dřevěná postel se zvýšeným lůžkem, rolovaným roštem, výsuvným stolem a regálem na kolečkách. Postel lze zakoupit s růžovým nebo modrým závěsem. Možnost upevnění žebříku na pravou nebo levou 
stranu. Provedení: masivní borovicové dřevo přírodní barvy+bavlna. Rozměry (ŠxHxV): 198x98x110 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 90x200 cm s max. výškou 
14 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

ALZENA
 7 990,- 8 450,-

PATROVÉ POSTELE / POSTELE

dřevěná rozložitelná palanda s rolovanými rošty. Provedení: masivní borovicové dřevo přírodní barvy. 
Rozměry (ŠxHxV): 208x156x152 cm, plocha na spaní spodního lůžka 140x200 cm, plocha na spaní 
horního lůžka 90x200 cm. Možnost upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupení 
matrací o rozměrech 140x200 a 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Pro horní 
lůžko matrace s max. výškou 14 cm. V případě pozdější potřeby možnost rozdělení na 2 samostatná 
lůžka. 

LUINI
 9 450,- 10 950,-

rozložitelná palanda s rolovanými rošty, provedení: masivní borovicové dřevo bílé barvy. Rozměry 
(ŠxHxV): 211x151x150 cm. Plocha na spaní spodního lůžka 140x200 cm. Plocha na spaní horního 
lůžka 90x200 cm. Možnost upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupení matrací 
o rozměrech 140x200 a 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. Pro horní lůžko 
matrace s max, výškou 14 cm. V případě pozdější potřeby možnost rozdělení na 2 samostatná lůžka. 

BAGIRA
 9 990,- 10 990,-

Náš 
tip!

-9% -13%

-5%

dřevěná postel s rolovaným roštem. Materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: 
přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 208x96x185 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm. Výška po rošt: 28,5 cm. 
Možnost dokoupení pružinové matrace o rozměru 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 
a 185. Model jen do vyprodání zásob.

ATIMAD
 2 890,- 3 680,-

-21%

dřevěná postel se zvýšeným lůžkem s rolovaným roštem. Postel lze zakoupit s růžovým závěsem 
a tunelem, provedení: masivní borovicové dřevo přírodní barvy+bavlna. Možnost upevnění žebříku 
na pravé nebo levé straně. Rozměry (ŠxHxV): 208x98/128x110 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. 
Možnost dokoupení matrace o rozměru 90x200 cm s max. výškou 14 cm na základě naší nabídky ze 
stran 184 a 185. Model pouze do vyprodání zásob.

INDIGO
 5 490,- 6 690,-

-17%

moderní dřevěná postel se 2 zásuvnými kontejnery a rolovaným roštem. 
Materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): postel: 208x96x148 cm, kontejner: 99x92x22 cm. Výška po 
rošt: 27,5 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupení pružinové 
matrace o rozměru 90x200 cm na základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

ELISIA
 10 650,- 

moderní postel s rolovaným roštem. Materiál: masivní 
borovicové dřevo. Barevné provedení: šedá. Rozměry 
(ŠxHxV): 206x110x140 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. 
Možnost dokoupení matrace o rozměru 90x200 cm na 
základě naší nabídky ze stran 184 a 185. 

GROSI
 3 690,- 3 990,-

moderní postel s rolovaným roštem. Materiál: masivní 
borovicové dřevo+MDF. Barevné provedení: bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): 207x97x165 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. 
Možnost dokoupení matrace o rozměru 90x200 cm na základě 
naší nabídky ze stran 184 a 185. 

IMPRES
 3 790,- 4 590,-

-17%

-7%
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toaletní stolek v barokním stylu se zrcadlem, čtyřmi zásuvkami a taburetem, provedení: bílá nebo šedá MDF + 
masivní dřevo + látka stříbrná, rozměry: (ŠxHxV): stolek: 80x40x142 cm, taburet: 38x28x45 cm. 

REGINA NEW

zrcadlo s úložným prostorem, provedení: bílá MDF (ŠxHxV): 57,6x12x155 cm. Model jen do vyprodání zásob.

ONEON
6 150,- 6 650,-

toaletní stolek v barokním stylu se zrcadlem, třemi zásuvkami a taburetem, provedení: bílá 
MDF + masivní dřevo + látka stříbrná, rozměry: (ŠxHxV): stolek: 72x40x136 cm, taburet: 
38x28x45 cm. 

LINET NEW
3 650,- 4 540,-

zrcadlo s úložným prostorem pro bižuterii a 5 rámečky na fotografie, provedení: bílá MDF, 
rozměry: (ŠxHxV): 53x38x153 cm. 

CANINI
4 190,- 

toaletní stolek v barokním stylu se čtyřmi zásuvkami a taburetem, provedení: bílá MDF 
+ masivní dřevo + látka stříbrná, rozměry: (ŠxHxV) stolek: 80x40x93,5 cm, taburet: 
38x28x45 cm. Doplnění zásob 30.05.2023

RODES NEW
2 790,- 4 350,-

zrcadlo s úložným prostorem pro bižuterii, materiál: MDF, provedení: bílá, rozměry: (ŠxHxV): 35,2x35x153 cm. 

MIROR NEW
2 290,- 2 790,-

4 190,- 4 650,-
bílá

3 790,- 4 750,-
šedá

-19%

javor

univerzální lůžko se třemi zásuvkami, materiál: DTD laminovaná, provedení: buk nebo javor, rozměry 
(ŠxHxV): 90x200 cm – 95x204x67 cm. Možnost dokoupení roštu a matrace o rozměru 90x200 cm na 
základě nabídky ze stran 184 a 185. Možnost vložení zásuvek na levou nebo pravou stranu. 

DUET
 4 590,- buk

univerzální postel s úložným prostorem, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 
97x205,6x100 cm, barevné provedení: buk, součástí postele je výsuvný noční stolek. 
Možnost dokoupení matrace a roštu v pevném rámu o rozměru 90x200 cm z naší nabídky 
ze str. 184 a 185. 

OTO
 8 490,- 

-7%

-17% -35%

-20%-9%

66 cm
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praktický toaletní stolek se zrcadlem (v ceně), materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: 
bílá nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 75x40x134,5 cm. 

BELEZA
3 590,- 

bílá

moderní toaletní stolek se zrcadlem, DTD laminovaná, barevné 
provedení: bílá/dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 114x40x78 cm, 
stolek lze použít i jako psací stůl. 

ELIS
3 990,- 

dub sonoma

vnitřní vybavení 
skříně

vnitřní vybavení 
skříně

dub lefkas/černá

dub lefkas/černá

ROMUALDA 180
13 990,- 

bílá/bílá

180x65x216 cm

BETTY 7 BE07-004-00
3 690,- 
SKŘÍŇ 2DV POLICOVÁ
70x37x182,5 cm

bílá/bílá

moderní elegantní kombinovaná skříň se zrcadlem s posuvnými dveřmi, včetně vybavení: zásuvky, police a věšákové tyče, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/bílá nebo dub lefkas/černá. 

ROMUALDA 140
10 990,- 
140x65x216 cm

BETTY 7 BE07-001-00
7 990,- 
SKŘÍŇ 3DV, POLICE + VĚŠÁK SE ZRCADLEM
136x50,6x190 cm
praktické skříně vhodné pro vybavení ložnic, dětských a studentských pokojů, předsíní, šatníků a kanceláří, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo buk. Rozměry jsou uvedeny v 
pořadí (ŠxHxV). 

BETTY 7 BE07-009-00
3 690,- 
SKŘÍŇ 2DV VĚŠÁKOVÁ
70x50,6x190 cm

dub sonoma dub sonoma

buk buk

dub sonoma

moderní toaletní stolek a zrcadlo, DTD laminovaná, barevné provedení: bílá 
nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): toaletní stolek: 115x40x78 cm, zrcadlo: 
54,4x2x84,4 cm, stolek lze použít i jako psací stůl, barevné provedení: dub 
sonoma v ceně 3 990,- (toaletní stolek). 

VIOLET TOALETNÍ STOLEK

praktický pracovní stůl, který lze snadno přeměnit na toaletní stolek se zrcadlem (v ceně), provedení: dub sonoma/bílá, dub 
sonoma nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 90x42x83 cm. 

BELINA
3 990,- 

dub sonoma/bílá bílá dub sonoma dub sonomabílá

VIOLET ZRCADLO
1 460,- od 3 490,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

2zásuvková komoda (případně noční 
stolek) s masivním dřevěným rámem, v 
elegantním stylu, provedené: bílá, (ŠxHxV): 
40x30x55 cm. 

BRAIN 2
2 690,- 3 090,- -12%
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univerzální sektorová sestava vhodná pro vybavení ložnic, dětských a studentských pokojů, šatníků, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma 
nebo buk. Všechny komponenty v obou barevných provedeních. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

BETTY 2

praktický variabilní program šatních skříní s délkou až 60 cm, který vytvoří spoustu úložného prostoru. Možnost sestavení šatního systému z jednotlivých komponentů dle vašich potřeb. V nabídce je také 
rohová šatní skříň a rohový nástavec, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo bílý. Kvalitní slovenský výrobek. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

INVITA

BETTY 2 BE02-001-00
90x56,6x220 cm

6 780,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ SE 3 
ZÁSUVKAMI

BETTY 2 BE02-002-00
90x56,6x220 cm

4 780,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ 
VĚŠÁKOVÁ

BETTY 2 BE02-003-00
90x56,6x220 cm

5 980,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ 
VĚŠÁK + POLICE

BETTY 2 BE02-004-00
60x56,6x220 cm

4 270,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ 
VĚŠÁKOVÁ

BETTY 2 BE02-005-00
45x56,6x220 cm

4 270,-

SKŘÍŇ 1DV VĚŠÁK + 
ZRCADLO

BETTY 2 BE02-006-00
45x56,6x220 cm

3 290,-

SKŘÍŇ 1DV VĚŠÁK

BETTY 2 BE02-016-00
90,4x90,4x220 cm

7 990,-

SKŘÍŇ ROHOVÁ 1DV 
VĚŠÁK + POLICE

BETTY 2 BE02-018-00
40,4x40,4x50 cm

1 790,-

NOČNÍ STOLEK 
2ZÁSUVKOVÝ

BETTY 2 BE02-010-00
40,2x40x40 cm

1 160,-

NOČNÍ STOLEK 
1ZÁSUVKOVÝ

BETTY 2 BE02-017-00
40,4x40,4x50 cm

1 290,-

NOČNÍ STOLEK 
1DVEŘOVÁ

BETTY 2 BE02-019-00
150x39,4x93,3 cm

5 990,-

KOMODA 2DVEŘOVÁ SE 
4 ZÁSUVKAMI

BETTY 2 BE02-008-00
90,2x39,4x93,3 cm

2 690,-

KOMODA 2DVEŘOVÁ

BETTY 2 BE02-007-00
90,2x39,4x93,3 cm

3 990,-

KOMODA 4ZÁSUVKOVÁ

BETTY 2 BE02-040-00
84,8x39,4x93,3 cm

2 580,-

PEŘIŇÁK

41,8x51,8x1,6 cm

4 KS – POLICE DO 
SKŘÍNĚ BE02-005 A 006

BETTY 2 BE02-013-00
750,- 

56,8x51,8x1,6 cm

4 KS – POLICE DO 
SKŘÍNĚ BE02-004

BETTY 2 BE02-012-00
890,- 

86,8x51,8x1,6 cm

4 KS – POLICE DO 
SKŘÍNĚ BE02-001 A 002

BETTY 2 BE02-011-00
1 290,- 

TYP 1
45,8x60x200 cm

4 390,-

TYP 2
134,2x60x200 cm

8 690,-

TYP 3
91x91x200 cm

rohová

8 470,-

TYP 4
90x60x200 cm

5 790,-

TYP 5
90x60x200 cm

7 590,-

TYP 6
45,8x60x40 cm

1 750,-

TYP 8
91x91x40 cm

3 990,-

TYP 7
134,2x60x40 cm

3 190,-

TYP 9
90x60x40 cm

2 470,-

dub sonoma

dub sonoma bílá

KVALITNÝ
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

ší
řk

a 
dv

eř
í: 

48
,3

 c
m

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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univerzální sektorová sestava vhodná pro vybavení ložnic, dětských a studentských pokojů, šatníků, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo 
buk. Všechny komponenty v obou barevných provedeních. 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

BETTY 4
dub sonoma

KOMODY / SKŘÍNĚ 

BETTY 4BE04-001-00
90,2x58,2x180 cm

5 490,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ S 
POSUVNÝMI DVEŘMI

BETTY 4 BE04-011-00
45x42,2x180 cm

3 360,-

REGÁL POLICOVÝ 2 
ZÁSUVKY

BETTY 4 BE04-002-00
90,2x58,2x180 cm

6 460,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ S 
POSUVNÝMI DVEŘMI

BETTY 4 BE04-014-00
45x42,2x180 cm

2 790,-

REGÁL POLICOVÝ

BETTY 4 BE04-003-00
90,2x42,2x180 cm

4 990,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ S 
VÝSUVNÝM VĚŠÁKEM 
A POSUVNÝMI DVEŘMI, 
MĚLKÁ

BETTY 4 BE04-013-00
80x39x93,3 cm

3 360,-

KOMODA 2ZÁSUVKOVÁ

BETTY 4 BE04-010-00
133,7x58,4x240 cm

9 490,-

SKŘÍŇ 2DVEŘOVÁ S 
POSUVNÝMI DVEŘMI A 
NÁSTAVCEM

BETTY 4 BE04-009-00
80x39x93,3 cm

2 790,-

KOMODA S POSUV. 
DVEŘMI

BETTY 4 BE04-012-00
45x42,2x60 cm

1 450,-

NÁSTAVEC PRO REGÁL

BETTY 4 BE04-004-00
90,2x58,2x60 cm

2 890,-

NÁSTAVEC 2DV. POSUV. 
DVEŘE

BETTY 4 BE04-005-00
90,2x42,2x60 cm

2 360,-

NÁSTAVEC 2DV. POSUV. 
DVEŘE, MĚLKÝ

42,6x48,5x1,6 cm

POLICE 4 KS BÍLÁ PRO SKŘÍŇ BE04-
002-00

BETTY 4 BE04-008-00
790,- 

86,7x48,5x1,6 cm

POLICE 3 KS BÍLÁ PRO SKŘÍŇ BE04-
001-010

BETTY 4 BE04-007-00
1 190,- 

49,9x32,5x1,6 cm

POLICE 4 KS BÍLÁ PRO SKŘÍŇ 
BE04-003

BETTY 4 BE04-006-00
870,- 

Nejvhodnější skříň pro 
úzké prostory.

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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skříň s posuvnými dveřmi, provedení: dub sonoma/bílá nebo dub wotan/bílá, materiál: DTD 
laminovaná, rozměry: (ŠxHxV): 201,6x62x200 cm. Možnost dokoupení 3 ks polic v bílém provedení 
(ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v ceně 1 490,-. 

GABRIELA SKŘÍŇ

9 990,- 

dub sonoma/bílá dub wotan/bílá

dub sonoma

věšáková skříň s posuvnými dveřmi a vnitřním vybavením, má kvalitní kovové pojezdy na ložiskových 
kolečkách – systém FOCUS, materiál DTD laminovaná, ABS hrany. Dodávána ve 2 barevných 
provedeních: MULTI 32 – bílá + dub kathult světlý+zrcadlo+lakovaná bílá, MULTI 36 – dub 
sonoma+zrcadlo. 

MULTI SKŘÍNĚ

bílá+dub kathult

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

183x61x218 cm

MULTI 32
15 490,- 

moderní kombinovaná skříň se zrcadlem a posuvnými dveřmi, díky které maximalizujete svůj úložný 
prostor, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 150 – 150x62x216 
cm, 200 – 200x62x216 cm. 

KAIPO

150x62x216 cm

KAIPO 150
12 690,- 

200x62x216 cm

KAIPO 200
15 990,- 

203x61x218 cm

MULTI 32
17 250,- 

233x61x218 cm

MULTI 32
19 990,- 

233x61x218 cm

MULTI 36
20 180,- 

MULTI 32 MULTI 36

Cenový
trhák

moderní věšáková skříň s policemi, se zrcadlem a posuvnými dveřmi, materiál: DTD laminovaná, 
provedení: bílý nebo dub sonoma, lišty MDF, ABS hrany. Rozměry (ŠxHxV): 180x61x215 cm 

LOW

9 880,- 

dub sonoma bílá

Cenový
trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

9 170,- 

bílá dub sonoma tmavě šedá – grafit

moderní 2dveřové skříně s posuvnými dveřmi, materiál: DTD laminovaná. 
Barevné provedení: bílá, dub sonoma, tmavě šedá – grafit, rozměry 
(ŠxHxV): 205x63x215 cm. 

BIRGAMO
13 250,- 14 490,-

10 290,- 

-8%
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skříně ve 3 barevných provedeních, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, buk nebo dub sonoma, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

NENA SKŘÍŇ TYP 1
6 590,- 
96x49,4x175 cm

buk

skříň kombinovaná, materiál: DTD laminovaná, rozměry: (ŠxHxV): 135,1x54,6x194 cm, barevné provedení: dub sonoma nebo buk. 

GERI
7 990,- 
135,1x54,6x194 cm

buk

skříň 2dveřová s posuvnými dveřmi, s vnitřním vybavením: police 
a věšáková tyč, materiál: DTD laminovaná, barva: bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 200x62,7x218 cm. 

RAMIAK
15 750,- 17 190,-

200x62,7x218 cm

bílá

NENA SKŘÍŇ TYP 2
7 790,- 
143,4x49,4x175 cm

buk

bílá bílá

dub sonoma dub sonoma

dub sonoma

MERINA 150
8 690,- 
150x60x215 cm

MERINA 150
8 690,- 
150x60x215 cm

MERINA 203
10 270,- 
203x60x215 cm

MERINA 203
10 270,- 
203x60x215 cm

MERINA 250
14 280,- 
250x60x215 cm

MERINA 250
14 280,- 
250x60x215 cm

prostorné, moderní skříně s kvalitní konstrukcí, s posuvnými dveřmi, díky kterým maximalizujete svůj úložný prostor, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/černá 
nebo dub sonoma/šedá. U rozměru 250 cm je model včetně zásuvek. MERINA

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

-8%
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3dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi, v provedení dub sonoma, 
dub sonoma/bílá nebo bílá s extra vysokým leskem HG. Rozměry (ŠxHxV): 
115,8x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70427/70409
4dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi, v provedení dub sonoma nebo bílá s extra 
vysokým leskem HG. Rozměry (ŠxHxV): 154x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70429/70410

2dveřová skříň s věšákovou tyčí a policí, v provedení dub sonoma, bílá nebo bílá s extra vysokým leskem HG, rozměry 
(ŠxHxV): 77,6x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70425

4 990,- 
dub sonoma

6 990,- 
dub sonoma

5 790,- 
dub sonoma/bílá vysoký lesk

8 190,- 
bílá vysoký lesk

5 790,- 
bílá vysoký lesk

5zásuvková komoda. Provedení: bílá nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 
74,1x36x114,4 cm. 

GARBO 5
2 550,- 

3zásuvková komoda. Provedení: bílá nebo dub sonoma, 
rozměry (ŠxHxV): 74,1x36x69,9 cm. 

GARBO 3
1 690,- 

noční stolek 026, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: 
dub sonoma/bílá, rozměry (ŠxHxV): 
43x35x39 cm. 

MARKER 026
1 160,- 

noční stolek, provedení: dub sonoma, 
rozměry (ŠxHxV): 37,6x36x42,7 cm. 

GARBO NOČNÍ STOLEK
760,- 

noční stolek, DTD fóliovaná, bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 40x40x43 cm. 

PEPE
1 490,- 

bílá dub sonoma

bílá dub sonoma

dub sonoma
4 190,- 

bílá vysoký lesk
4 850,- 

bílá
4 190,- 

věšák na oblečení na kolečkách se 
2 brzdami, třemi spodními policemi, 
materiál: kov, barevné provedení: 
černá, rozměry (ŠxHxV): 78,5x42x165 
cm. 

TIRUS
590,- 

věšák na oblečení na kolečkách se 2 
brzdami, materiál: kov+plast, barevné 
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
78,5x41,5x165 cm. 

VANDER
390,- 

pojízdný věšák s kolečky, materiál: lakovaný bambus. Dvě kolečka ze čtyř mají brzdu. Barevné provedení: přírodní bambus.

60x35x174 cm

VIKIR TYP 1
890,- 1 170,-

80x35x174 cm

VIKIR TYP 2
950,- 1 260,-

100x35x174 cm

VIKIR TYP 3
990,- 1 350,-

-23% -24% -26%



203ŠATNÍ ORGANIZÉRY / VĚŠÁKY

věšák, materiál: kov – černá, rozměry 
(ŠxHxV): 81x44x147 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

BRION NEW
450,- 

stojan na oblečení, 1x odkládací police 
vhodná pro boty. Pevná konstrukce, 
bez pohyblivých koleček, materiál: 
kov+dřevo (tyč), barva: černá, rozměry 
(ŠxHxV): 80x40x149 cm. Doplnění 
zásob 30.05.2023.

RAPSO
450,- 

praktický věšák na oblečení s 
policemi, materiál: kov+MDF, barevné 
provedení: černá+dřevo, rozměry 
(ŠxHxV): 101x40x150 cm. 

ROBYN
1 790,- 

2řadý věšák s policí, materiál: kov – 
bílá+látka – bílá, rozměry (ŠxHxV): 
81x52,3x146/168 cm. Model pouze do 
vyprodání zásob. 

JULAN
590,- 730,-

moderní věšák s policí, materiál: kov 
– černá+MDF – vzor mramor, rozměry 
(ŠxHxV): 64x40x150 cm. Model pouze 
do vyprodání zásob. 

SIELA
690,- 799,-

praktický šatní organizér, materiál: látka+kov, barevné provedení: hnědá, rozměry 
(ŠxHxV): 150x45x175 cm. 

METIN
1 240,- 

ilustrační fotografie

no
sn

os
t p

ol
ic

 5
 k

g
rohový šatní organizér, materiál: kov+plastové 
spojovací díly+látka, barevné provedení: černá, 
(ŠxHxV): 102x84x170 cm. 

RUMIA
1 190,- 

praktický šatní organizér, materiál: plast+kov, 
barevné provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
147x47x165 cm. 

RODAN TYP 2
2 790,- 

no
sn

os
t p

ol
ic

 1
0 

kg

šatní organizér na oblečení se dvěma 
spodními policemi a jednou horní 
policí, barevné provedení: černá, 
materiál: kov, rozměry (ŠxHxV): 
78x36x161 cm. Celková nosnost 45 
kg. 

DALINA
1 290,- 1 460,-

věšák na oblečení se dvěma spodními 
policemi, jednou horní policí a 
věšákovou tyčí, na kolečkách se 2 
brzdami, barevné provedení: černá, 
materiál: kov, (ŠxHxV): 90x45x185 cm. 

VERDONE
1 350,- 

šatní víceúčelový regál, materiál: 
kov+plastové spojovací díly+látka, 
barevné provedení: stříbrný kov+černá 
látka, (ŠxHxV): 60x44x170 cm. Model 
jen do vyprodání zásob.

CODY
590,- 

víceúčelový šatní regál, materiál: 
kov+látkové police, barevné provedení: 
černá, rozměry (ŠxHxV): 50x44x161 
cm. Doplnění zásob 30.05.2023.

ALBUS
190,- 

-19% -13%

praktický šatní organizér, materiál: látka+kov, barevné provedení: černá, rozměry 
(ŠxHxV): 133x45x175 cm. Model jen do vyprodání zásob.

TARON
990,- 

ilustrační fotografie

no
sn

os
t p

ol
ic

 5
 k

g

stojan na oblečení, jedna odkládací 
police, rozměry (ŠxHxV): 54x46,5x140 
cm, barevné provedení: černá, 
materiál: kov+dřevo (tyč). Model 
pouze do vyprodání zásob. 

VALRAN
590,- 780,-

-24%

víceúčelový regál, materiál: kov+plastové 
spojovací díly+látka, barevné provedení: šedá, 
(ŠxHxV): 87x30x110 cm. 

BARIN
590,- 

víceúčelový regál, materiál: kov+plastové 
spojovací díly+látka, barevné provedení: 
šedá, (ŠxHxV): 103x30x145 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

SANEL
850,- 

-11%
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praktický šatní organizér, materiál: bambus 
lakovaný, barevné provedení: přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 110x40x140 cm. 

VINET
1 850,- 2 770,-

dvojitý věšák na oblečení, 1 spodní police, barva: 
stříbrná, materiál: nerezavějící ocel, (ŠxHxV): 74-
172x41x80-157 cm. Nosnost 35 kg. 

JOVANA
550,- 760,-

stojan na oblečení s kovovou konstrukcí, v bílé 
barvě, dvě odkládací police + závěsný prostor. 
Pevná konstrukce, bez koleček, (ŠxHxV): 
60x35x160 cm. 

RETOR
550,- 640,-

dvojitý věšák na oblečení, barevné provedení: 
bílá, materiál: kov, (ŠxHxV): 78-140x65x85-152 
cm. Nosnost 25 kg. 

GEMO
590,- 699,-

šatní víceúčelový regál, materiál: kov+plastové 
spojovací díly+látka, barevné provedení: černá, 
(ŠxHxV): 84x44x158 cm. 

EFREN
790,- 

věšák na oblečení, 2 spodní police, barevné 
provedení: bílá, materiál: kov, (ŠxHxV): 
81x36x163 cm. Nosnost 20 kg. 

BELINDA
590,- 840,-

praktický organizér na boty, materiál: 
kov+plastové spojovací díly+látka, barevné 
provedení: černá+béžová, (ŠxHxV): 
115x30x108 cm. 

IVAR
1 250,- 

věšák na oblečení, 2 spodní police, na kolečkách 
se 2 brzdami, barevné provedení: bílá, materiál: 
kov, (ŠxHxV): 80x51x160 cm. Nosnost 30 kg. 

RAINER
750,- 1 090,-

věšák na oblečení na kolečkách, 2 brzdy, spodní 
police, barevné provedení: bílá, materiál: kov, 
rozměry (ŠxHxV): 80x51x160 cm. Celková 
nosnost 22 kg. 

ILIANA
650,- 1 060,-

praktický šatní organizér na kolečkách, materiál: 
bambus lakovaný, barevné provedení: přírodní 
bambus, rozměry (ŠxHxV): 112,5x35x165 cm. 
Doplnění zásob 30.05.2023.

MELAR
1 490,- 1 930,-

HILAR
490,- 
80x43x85-150 cm

OLIVER
550,- 
80x43x85-150 cm

ALEXO
990,- 
145x43x90-160 cm

DOLFO NEW
330,- 
75,5x43x92-159 cm

pojízdné věšáky s kolečky a nastavitelnými tyčemi, u modelu SEBO je součástí také odkládací police, provedení: nerezavějící kov + černý plast. Model SEBO jen do vyprodání zásob.

věšák na oblečení na kolečkách se 2 brzdami, s 
úložným látkovým boxem, materiál: nerezavějící 
ocel+kov+látka, barva: černá+stříbrná, rozměry 
(ŠxHxV): 80x42x96-165 cm. 

SANDOR
490,- 599,-

-18%

SEBO
730,- 
80x43x90-160 cm

věšák na oblečení s kolečky, dvě brzdy, spodní 
police, materiál: kov+plast, barevné provedení: 
černá+stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 80x42x165 
cm. 

SVAN
550,- 

-14%

-31% -38%

-27% -29% -15%

-33% -22%
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komody NEPOLA, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub wotan/bílá nebo grafit/bílá, rozměry komody 
TYP 1 (ŠxHxV): 99,6x38x92 cm. 

NEPOLA TYP 1
3 770,- 

komody NEPOLA, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: 
dub wotan/bílá nebo grafit/bílá, rozměry komody TYP 2 (ŠxHxV): 
135x38x92 cm. 

NEPOLA TYP 2
4 890,- 

dub wotan/bílá

buk bílá

bílá

dub sonoma

bílá

dub sonomabukbuk

grafit / bílá dub wotan/bílá grafit / bílá

HANY NEW 05
90x49x117,3 cm

4 890,-

HANY NEW 014
60x49x95,4 cm

3 890,-

HANY NEW 04
90x49x95,4 cm

4 090,-

HANY NEW 09
45,2x49x95,4 cm

3 590,-

HANY NEW 010
133,6x49x95,4 cm

6 290,-

HANY NEW 03
90x49x73,5 cm

3 590,-

HANY NEW 07
90x49x95,4 cm

3 290,-

HANY NEW 02
noční stolek

41x40,4x41,6 cm

1 690,-

HANY NEW 08
90x49x73,5 cm

2 690,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

komody HANY, provedení dub sonoma, buk nebo bílá, materiál DTD laminovaná, vylepšená verze 
ABS hrany, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm. 

HANY 

bíla buk dub 
sonoma

provedení: buk nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry jsou 
uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

NENA KOMODA TYP 1
1 670,- 
61x29,8x69,1 cm provedení: dub sonoma, buk nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, 

rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

NENA KOMODA TYP 2
1 890,- 
61,1x29,8x69,1 cm

provedení: dub sonoma, buk nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, 
rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

NENA KOMODA TYP 3
2 570,- 
91x29,8x69,1 cm

49 cm

49 cm

49 cm

49 cm

49 cm

49 cm

49 cm

49 cm

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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systém komod MIRANDA, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, dub sonoma, dub wenge nebo dub wotan, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV): 
(TYP 1) 105x35x79 cm, (TYP 2) 70x35x79 cm. 

70x35x79 cm

MIRANDA TYP 2
3 060,- 

3zásuvková komoda, barevné provedení: černá, 
(ŠxHxV): 72,4x30,1x68,3 cm 

72,4x30,1x68,3 cm

MAY
1 790,- 

71x35x75 cm

TAMPA 2-2T2S
2 290,- 

106x35x75 cm

TAMPA 1-3T2S
2 790,- 

105x35x79 cm

MIRANDA TYP 1
4 390,- 

bílá

dub artisandub sonomadub artisandub sonoma

bílá

dub artisan

wenge

dub wotan

bílá

buk

dub sonoma

švestka švestka buk

dub sonoma

dub sonoma

bílábílá

dub artisandub sonoma
RESITA TYP 1
1 690,- 
70,6x35x79,5 cm

RESITA TYP 2
2 190,- 
70,6x35x79,5 cm

RESITA TYP 3
3 290,- 
105x35x79,5 cm

RESITA TYP 4
1 290,- 
70,6x35x79,5 cm

systém komod RESITA, materiál: DTD laminovaná, 
barevné provedení: bílá, dub sonoma nebo dub artisan, 
rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm. 

RESITA

dub wotan

bílá

dub sonoma

wenge

Cenový
trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

barevné provedení: buk, dub sonoma nebo švestka, materiál: DTD laminovaná, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

152x37x89 cm

CANCAN NEW 3T-4SK
5 490,- 

komoda, DTD laminovaná, barevné provedení: 
dub sonoma/bílá, (ŠxHxV): 195x37x96,5 cm. 

JUNO - JACHIM
6 190,- 

bílá

praktický peřiňák do ložnice nebo dětského 
pokoje s vyklápěcími dvířkami, materiál: DTD 
laminovaná, barva: buk, bílá nebo dub sonoma, 
(ŠxHxV): 84,8x39,4x93,3 cm. 

BETTY 2 BE02-040
2 590,- 

buk

dub sonoma

82x37x89 cm

CANCAN NEW 2T-2SK
3 290,- 

široké rámy dávají komodě masivnější vzhled, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
sonoma/bílá, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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systém komod POPPY, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá + beton, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm. 

120x35x82 cm

POPPY 2
2 950,- 

komoda se třemi zásuvkami, materiál: 
MDF+kovový úchyt, barevné provedení: bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 91,5x40x81,5 cm. 

ELIANA
3 890,- 

160x35x82 cm

POPPY 3
4 690,- 

TEANA
3 590,- 

80x35x82 cm

POPPY 4
2 490,- 

120x35x82 cm

POPPY 5
3 890,- 

AVIELA
3 650,- 

bílá

komody Logan, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD 
laminovaná, rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí (ŠxHxV). Kvalitní slovenský 
výrobek. 

LOGAN NEW

137,6x40x93,1 cm

KOMODA GP 03
4 850,- 

bílá

komody Logan, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD 
laminovaná, rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí (ŠxHxV). Kvalitní slovenský 
výrobek. 

LOGAN NEW

92x40x93,1 cm

KOMODA GP 02
2 890,- 

dub sonoma

92x40x93,1 cm

KOMODA GP 02
2 890,- 

dub sonoma

137,6x40x93,1 cm

KOMODA GP 03
4 850,- 

materiál: DTD laminovaní, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, vhodné kombinovat se sektorem NOKO SINGA ze str. 114. 

90x29x82 cm

KOMODA 34
2 990,- 

60x29x82 cm

KOMODA 33
1 990,- 

50x29x82 cm

KOMODA 14
2 470,- 

110x29x82 cm

KOMODA 35
3 990,- 

NOKO-SINGA KOMODY

bílá bíládub sonoma dub sonoma dub sonoma bílá dub sonoma bílá

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

NEW NEW NEW

komoda s pěti zásuvkami, materiál: MDF+dřevěný úchyt, barevné provedení: bílá+černé úchyty nebo 
bílá+bílé úchyty, rozměry (ŠxHxV): 80x40x95 cm. 

komoda se čtyřmi zásuvkami, materiál: 
MDF+dřevěný šedý úchyt, barevné provedení: 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 100x40x85 cm. 

výsuvný sušák na prádlo, materiál: kov+plast, barevné provedení: 
bílá+šedý plast, rozměry (ŠxHxV): 115-203x60x90 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

ANDRO
990,- 

sušák se spodní policí, kov+plast, barva: bílá+modrý 
plast, rozměry (ŠxHxV): 156x60x100 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

VADAR
490,- 599,- -18%

sušák na prádlo, materiál: kov+plast, barevné provedení: bílá+šedý plast, 
rozměry (ŠxHxV): 152x60x95 cm. Model jen do vyprodání zásob.

ELFY
850,- 
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sušák na prádlo, materiál: ocel 
+ bílý plast, rozměry (ŠxHxV): 
88x14/66x147 cm. 

DENAL
1 590,- 

víceúčelový regál s odnímatelnými košíky, materiál: 
kov+plastová kolečka, barevné provedení: bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 36x33x123 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

ARODO
950,- 1 240,-

dvoudílný sušák na prádlo, materiál: 
kov+plast, barevné provedení: 
bílá+šedý plast, rozměry (ŠxHxV): 
60x37x105 cm. 

NODAR
490,- 

univerzální regál s odnímatelnými košíky, materiál: kov+plastová 
kolečka, barevné provedení: bílá, modrá, rozměry (ŠxHxV): 
40x29x96 cm. Model jen do vyprodání zásob.

bílá

HERMES
1 150,- 1 470,-

modrá

LAUNDRY NEW TYP 3

63x38x57 cm

látkový koš na prádlo má pevnou kovovou konstrukci a díky 
látkovým uším je snadno přenosný, barevné provedení je 
šedobéžové, materiál: látka + kov, maximální nosnost: 15 kg. 

39x35x57 cm

LAUNDRY NEW TYP 1
450,- 690,- 

40x40x50 cm

PLEJO TYP 2
350,- 390,-

stylový koš na prádlo nebo hračky, barevné provedení: černá látka 
+ vzor bílý nebo bílá látka + vzor černý, (ŠxHxV). Model jen do 
vyprodání zásob.

40x40x50 cm

PLEJO TYP 1
350,- 390,-

-21% -23%

pojízdný koš na prádlo, kolečka se 
2 brzdami, materiál: kov+tkanina, 
barevné provedení: černá + 
bílá látka, rozměry (ŠxHxV): 
40x40x56,5 cm. Model do 
vyprodání zásob.

KRAMEL
390,- 520,-

-25%

dvoudílný koš na prádlo s oddělenými přihrádkami pro 2 typy prádla, materiál: 
bambus+polyester. Barevné provedení: bílá+látka a přírodní+látka. Rozměry 
(ŠxHxV): 50x46x60 cm. Vak je vyjímatelný, doporučuje se prát na 30 °C. 

MENORK
1 750,- 1 950,-

bambus

skládací dvoukomorový koš na prádlo, materiál: 
bambus+látka, barva: přírodní+béžová, rozměry 
(ŠxHxV): 77,5x40,5x61 cm. Vaky jsou vyjímatelné, 
prát na 30 °C. Vnitřní rozměr: (ŠxHxV): 36x40x56 cm. 
Model pouze do vyprodání zásob.

NORDIS
750,- 970,-

-22%

bílá

moderní stojan na ručníky. Materiál: masivní dřevo 
+ bambusová konstrukce lakovaná nebo MDF, 
barevné provedení: bílá + přírodní nebo bílá + černá, 
(ŠxHxV): 54x24x82 cm. 

KOMO NEW
890,- 1 080,-

přírodní + bílá bílá + černá

-10% -10%

-10% -15%

víceúčelový věšák, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá + kov s povrchovou úpravou 
buk nebo černá + kov s úpravou buk, rozměry 
(ŠxHxV): 40x26,5x160 cm. 

BUNY
490,- 

stojan na ručníky, materiál: kov, 
barevné provedení: černá, rozměry 
(ŠxHxV): 40x37,5x89 cm. 

ZONKER
490,- 

BUBY
440,- 

věšák s policemi, materiál: MDF + bambus. Barevné provedení: bílá+bambus 
(ŠxHxV): typ 1: 43x34,3x175 cm a typ 2: 63x34,3x175 cm. 

MARIKE TYP 1
1 090,- 1 430,-

MARIKE TYP 2
1 290,- 1 650,-

NEW

stojan na ručníky, materiál: kov, 
barevné provedení: černá, rozměry 
(ŠxHxV): 43x20x85 cm. Skladem od 
30.05.2023

POLDO
390,- 

1 690,- 1 990,-

-23% -21%

-17%
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praktický víceúčelový regál s látkovými 
košíky, materiál: bambus+látka, 
barevné provedení: bambus 
lakovaný+šedá, rozměry (ŠxHxV): 
40x30x88 cm. 

KELANA
1 690,- 

praktický koš na prádlo, včetně pratelné textilní vložky, s odvětrávacím odkládacím 
prostorem, materiál: bambus lakovaný + látka, barevné provedení: přírodní+šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 40x35x60 cm. Vnitřní rozměr (ŠxHxV): 35x30x40 cm. Vak je 
vyjímatelný a doporučujeme jej prát na 30 °C. Model jen do vyprodání zásob.

POKO
1 190,- 1 430,-

praktický koš na prádlo, materiál: bambus+látka, 
barevné provedení: bambus lakovaný+šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 40x30x95 cm. 

KERI NEW
1 590,- 

víceúčelový 3policový regál s dvířky, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x80 cm. 

SELENE TYP 1
1 090,- 1 230,-

víceúčelový 4policový regál s dvířky, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x110 cm. 

SELENE TYP 2
1 250,- 1 440,-

víceúčelový 5policový regál s dvířky, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x140 cm. 

SELENE TYP 3
1 450,- 1 640,-

víceúčelový 7policový regál s dvířky, materiál: 
bambus lakovaný, barevné provedení: přírodní, 
rozměry (ŠxHxV): 36x33x180 cm. 

SELENE TYP 4
1 890,- 2 170,-

praktický koš na prádlo, barva látky: béžová, materiál: bambus 
přírodní lakovaný nebo bílý+látka, (ŠxHxV): 40x40x58 cm. Vak 
je vyjímatelný, doporučuje se prát na 30 °C. Doplnění zásob 
30.05.2023 (bílá) 10.07.2023 (bambus).

BASKET
1 290,- 1 840,-

bambus bílá

DOPLŇKY DO KOUPELNY / REGÁLY

praktický úložný regál. Barevné 
provedení: bílá + přírodní. Rozměry 
(ŠxHxV): 23x23x77 cm. Materiál: 
MDF + bambus lakovaný. 

FONG
950,- 1 090,-

víceúčelový regál, materiál: MDF 
+ bambus lakovaný. Barevné 
provedení: bílá+přírodní, (ŠxHxV): 
30x18,5x81 cm. 

VEGO
990,- 1 160,-

praktický úložný regál, materiál: MDF 
+ masivní dřevo. Barevné provedení: 
bílá+přírodní (ŠxHxV): 30x18x80,5 cm. 

ARVEN
690,- 

víceúčelový regál, materiál: MDF 
+ bambus lakovaný. Barevné 
provedení: bílá + přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 44x36x110 cm, 

REGO 2
2 090,- 

-12%

-16% -12%

-20%

-11% -13% -11%

-15% -14%

-14%

praktický úložný regál, barevné 
provedení: přírodní + bílá, (ŠxHxV): 
30x29x73 cm, materiál: bambus 
lakovaný + MDF. 

NIMES
1 290,- 1 540,-

víceúčelový regál se 3 policemi, 
(ŠxHxV): 34x33x78 cm. Barevné 
provedení: přírodní + bílá. Materiál: 
bambus lakovaný + MDF. 

ERAVA TYP 1
1 090,- 1 290,-

víceúčelový regál se 4 policemi, 
(ŠxHxV): 34x33x110 cm. Barevné 
provedení: přírodní + bílá. Materiál: 
bambus lakovaný + MDF. 

ERAVA TYP 2
1 790,- 2 090,-

stolek s policí, materiál: MDF 
+ bambus lakovaný. Barevné 
provedení: bílá + přírodní. 
Rozměry (ŠxHxV): 82x49x80 cm. 

SELENE TYP 5
850,- 1 070,-

-16%-29%
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víceúčelový regál na kolečkách, materiál: 
MDF + bambus lakovaný. Barevné 
provedení konstrukce: přírodní. Rozměry 
(ŠxHxV): 30x18x75 cm. 

ARTO
1 090,- 1 190,-

dub sonoma

buk
dub sonoma bílá

bílá

KAPATER

šestiřadý botník se zrcadlem, materiál: DTD 
fóliovaná, provedení: dub sonoma nebo bílá. 
Rozměry (ŠxHxV): 50x20x180,5 cm. 

4 170,- 
BARNUM

věšák s botníkem, provedení: černý kov, rozměry 
(ŠxHxV): 66x30x190 cm. 

1 150,- 
VERTO

10řadý botník, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní bambus. Rozměry 
(ŠxHxV): 80x25x150 cm. 

2 150,- 2 340,-

KORADO NEW

věšáková stěna, barevné provedení: bílá, buk nebo dub sonoma, materiál: DTD 
laminovaná, (ŠxHxV) 70x3,2x100 cm. 

1 090,- 
JUVEN

praktický kovový 5policový regál, provedení: 
chrom, (ŠxHxV): 90x45x180 cm. Nosnost jedné 
police je 40 kg. 

2 999,- KELAM

moderní věšák s botníkem, materiál: kov+MDF, barevné 
provedení: černá+rustikální dřevo, rozměry (ŠxHxV): 
79x32x185 cm. 

1 490,- 2 290,-

bílá dub sonoma

BERGI

praktická lavice s úložným prostorem, barevné 
provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál: DTD 
laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 60x30x44,8 cm. 
Možnost dokoupení polštáře v látce Savana 21 šedá 
s rozměry: 55,6x30x4 cm v ceně 630,-. 

2 490,- 

ZRCADLO
2 090,- 
47x14x67 cm

POLICE
1 990,- 
90x30x17 cm

HILO

konzolová police se 
zásuvkou a zrcadlo s 
úložným prostorem do 
předsíně, materiál: DTD 
laminovaná, barevné 
provedení: dub wotan/
bílá, rozměry: (ŠxHxV): 
konzolová police – 
90x30x17 cm, zrcadlo 
– 47x14x67 cm. 

víceúčelový regál, barevné 
provedení: bílá + přírodní + šedá. 
Materiál: MDF + lakovaný bambus 
+ látka, (ŠxHxV): 43,5x33x139 cm. 
Model pouze do vyprodání zásob. 

VOLVER NEW
850,- 1 030,- -17%

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

praktická komoda se 4 zásuvkami, materiál: 
MDF + masivní dřevo, barevné provedení: 
bílá + přírodní, (ŠxHxV): 32x30x109 cm. 

TALAS
1 890,- 

koupelnová protiskluzová podložka, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
59x38x3 cm. 

KLERA
650,- 780,-

botník 2policový nebo 3policový, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní. Rozměry v pořadí 
(ŠxHxV). 

60x27,5x35 cm

SOVETO TYP 1
990,- 1 170,-

60x27,5x55 cm

SOVETO TYP 2
1 490,- 1 740,-

72x26x58 cm

ADITA TYP 2
890,- 1 040,-

botník 2policový nebo 3policový, materiál: MDF, barevné 
provedení: bílá, Typ 1 pouze do vyprodání zásob. 

72x26x30 cm

ADITA TYP 1
590,- 760,-

-22%

pojízdný regál, 3 zásuvky 2 police, bílý plast 
+ chrom, (ŠxHxV): 31,3x36,5x85,5 cm. 

CORFU
1 590,- 1 860,- -14%

-8%

-8%

-34%

-14% -15%

-14%
-16%
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1

2

1

4

1

1

1

1

3

5 1

3

3

2

3

2

2

spodní skříňka 41x32x83 cm 3 190,-1 
skříňka pod umyvadlo 84x32x67 cm 4 190,-2 
skříňka se zrcadlem 84x24x70 cm 6 090,-3 

vysoká skříňka 41x32x191 cm 5 590,-4
závěsná skříňka 41x24x70 cm 2 490,-5 

WH 11, BL 11 vysoká skříňka 30x31x110 cm 2 580,-1 
WH 13, BL 13 skříňka pod umyvadlo 60x45x47 cm 1 990,-2 
WH 14, BL 14 skříňka se zrcadlem 60x17x65 cm 2 290,-3 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
ceny uvedené pro bílá vysoký lesk a černá vysoký lesk

sektorová koupelnová sestava, materiál: MDF/DTD laminovaná, dveře s 
dotykovým systémem PUSH UP, barevné provedení: wenge, bílá/bílá extra 
vysoký lesk high gloss nebo bílá/černý extra vysoký lesk high gloss. Možnost 
zakoupení dolomitového umyvadla UM ECCE 610 (ŠxHxV): 61x45x14 cm v ceně: 
4 190,-. Možnost objednání LED osvětlení pro vysokou skříňku WE11, WH11 a 
BL11 v ceně: 590,-. 

MASON

sektorová koupelnová souprava, DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma/bílá. 

LESSY NEW

WE 11 vysoká skříňka 30x31x110 cm 2 190,-1 
WE 13 skříňka pod umyvadlo 60x45x47 cm 1 690,-2 
WE 14 skříňka se zrcadlem 60x17x65 cm 2 290,-3 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
ceny uvedené pro provedení wenge

01 závěsná skříňka 2D1Z 68,7x26x72 cm 2 490,-1 
68,7x35x61,2 cm 1 790,-2 

38x35x75,1 cm 1 790,-3 

38x25x72 cm 1 390,-4
38x35x191 cm 3 090,-5

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

bílá extra vysoký lesk HG

dub sonoma/bílá
dub sonoma/bílá

sektorová koupelnová sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: tmavě šedá/dub nebo bílá/dub artisan. V provedení tmavě šedá 
jen do vyprodání zásob.

TOSKANA

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm
tmavě šedá

bílá/černá extra vysoký lesk HG

bílá

bílá

wenge

UM ECCE 610 umyvadlo dolomitové

bílá

1

1

2

3 54

2

34
5

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

NEW
KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

02 skříňka pod umyvadlo
03 spodní skříňka
04 závěsná skříňka 1D
05 vysoká skříňka

2 590,-
1 860,-
1 860,-
1 450,-
3 090,-
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TYP 6
3 190,- 

TYP 2
2 990,- 

TYP 1
1 790,- 

TYP 1
1 790,- 

TYP 3
2 370,- 

TYP 4
2 050,- 

TYP 5
2 970,- 

TYP 7
2 190,- praktický nábytek do koupelny, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá 

nebo dub sonoma. 

NATALI
bílá

TYP 2 64x31,8x190 cm 2 990,-2 

TYP 1 64x31,8x190 cm 1 790,-1 
TYP 6 64x31,8x190 cm 3 190,-6 

TYP 3 60x30x190 cm 2 370,-3 
TYP 7 20x45x61 cm 2 190,-7 

TYP 4 64x32,3x85 cm 2 050,-4
TYP 9 64x62x190 cm 3 690,-9

TYP 5 64x32,3x85 cm 2 970,-5 

bílá

dub sonoma

dub sonoma

sektorová koupelnová sestava, materiál: MDF laminovaná, barevné provedení: bílá. Skříňka TYP 3 je dodávána bez umyvadla. 

ATENE

TYP 1 vysoká skříňka 30x24x172 cm 1 990,-1 TYP 5 skříňka nad WC nebo pračku 65x22,5x155 cm 2 290,-5 
TYP 4 závěsná rohová police 30x30x48 cm 750,-4

TYP 2 závěsná skříňka se zrcadlem 40x16x60 cm 990,-2 TYP 6 úzký regál 17x17x80,5 cm 590,-6 
TYP 3 skříňka pod umyvadlo 50x25x60 cm 1 390,-3 TYP 7 komoda 4zásuvková 30x30x81,5 cm 1 650,-7 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 1
1 990,- 2 380,-

TYP 4
750,- 850,-

TYP 2
990,- 1 180,-

TYP 5
2 290,- 2 890,-

TYP 3
1 390,- 1 590,-

TYP 6
590,- 670,-

TYP 7
1 650,- 1 960,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

– rozměry pro pračku (ŠxV): 60x85 cm. 
Pouze v bílé barvě. 

– rozměry pro pračku (ŠxV): 60x85 cm. 

 

TYP 9
3 690,- 

Cenový
trhák

praktický koupelnový regál nad pračku nebo WC, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 69x30x166 cm. 

VIMERA
850,- 1 290,-

5patrový kovový regál, materiál: kov, barevné provedení: 
bílá, rozměry (ŠxHxV): 32x28x143 cm. 

LAURO
1 090,- 

praktický koupelnový regál nad WC, materiál: 
kov, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
61x37x151 cm. 

REMIN
590,- 790,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

62 cm

-25%

-34%

-15%

-11%-20%-11%

-16% -16% -12%
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botníky, materiál: DTD fóliovaná + přední plochy MDF frézovaná s extra vysokým leskem HG, barevné provedení: bílá. 
Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm, NORLAN 2 (1Z+2D): 90x40x122 cm, NORLAN 
3 (1Z+3D): 135x40x122 cm. 

NORLAN

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, horní a spodní 
díly dub San Remo. Rozměry (ŠxHxV): 248x39x201 cm. 

PROVENSAL

moderní předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, 
barevné provedení: dub wotan/bílá. Jednotlivé prvky vám umožní 
poskládat si vlastní rozměr předsíně. Všechny komponenty jsou 
skladem – ihned k odběru.

CYRIL

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, přední díly 
MDF bílý extra vysoký lesk HG. Rozměry (ŠxHxV): 
210x40x198 cm. 

SPACE

předsíň a skříňka na boty, materiál: DTD laminovaná/černé masivní dřevo 
(nohy), ABS hrany, dvířka s dotykovým systémem PUSH UP, provedení: 
dub jackson hickory/grafit, (ŠxHxV): 104x39x57 cm (botník), 104x19x104 cm 
(věšáková stěna), 54x39x112 cm (skříňka na boty). 

BERGEN

NORLAN 1
5 590,- 

NORLAN 2
5 990,- 

SKŘÍŇKA NA BOTY BGD54
3 660,- 

NORLAN 3
8 890,- 

1

8

10

3
597

11

4

6

2

1
1

2

5

3

4

32

5

4

1 skříň policová 76x39x201 cm 5 490,- 1 skříň 60x40x198 cm 6 690,-
2 zrcadlo 95x4x92 cm 2 090,- 2 zrcadlo 70x2x90 cm 2 149,-
3 věšák. panel 59x30x143 cm 2 490,- 3 věšák. panel 80x30x119 cm 3 290,-
4 botník 76x38x50 cm 2 290,- 4 botník 80x40x43 cm 2 690,-
5 komoda 96x38x91 cm 4 490,-

80x35x199 cm 6 490,-1 TYP 01 skříň 4DV 
55x35x199 cm 3 590,-2 TYP 02 užší věšáková 1DV 
73x73x199 cm 6 990,-3 TYP 03 skříň rohová policová 
80x35x99 cm 3 590,-4 TYP 04 komoda 1ZAS 2VYKLOP 

5 TYP 05 věšákový panel 55x35x160 cm 1 890,-

55x35x38 cm 1 790,-6 TYP 06 skříňka nízká pod věš. panel 
55x35x199 cm 4 290,-7 TYP 07 skříňka na boty 
80x35x40 cm 1 990,-8 TYP 08 nástavec 2DV 
80x2x100 cm 2 490,-9 TYP 09 zrcadlo na zeď 

10 TYP 10 nástavec rohový 73x73x40 cm 2 490,-
11  TYP 11 nástavec 1DV 55x35x40 cm 1 390,-

5 komoda 70x40x101 cm 4 590,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cmRozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

PŘEDSÍŇ BGD104
4 790,- 

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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sektorová sestava, vhodná pro vybavení předsíně. 
Materiál: DTD laminovaná, přední části jsou 
vyrobeny z MDF bílé barvy – extra vysoký lesk, s 
elegantními doplňky v hnědé barvě dub sonoma 
tmavý truflový, korpus bílé barvy, odolná proti 
poškrábání, vlhkost, vysoké teplotě. Všechny 
komponenty jsou prodávány jednotlivě. 

LYNATET

moderní předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, 
provedení: dub san remo. Komponenty ze sektorového systému jsou objednávány 
jednotlivě. Lze kombinovat se sektorovou sestavou Orestes ze strany 115. 

ORESTES

TYP 25 SKŘÍŇ 2D
85x37x194,5 cm

7 190,-

ROHOVÁ SKŘÍŇ 1D
77,8x77,8x217,3 cm

4 990,-

TYP 67 SKŘÍŇKA 
ZÁVĚSNÁ 3D
164x42x54,5 cm

5 590,-

PANEL SE ZRCADLEM 45
45x25,8x141,6 cm

1 190,-

PANEL SE ZRCADLEM 40
40x25,6x110,3 cm

950,-

VĚŠÁKOVÁ STĚNA 90
90x25,6x141,6 cm

2 390,-

KOMODA 2D/90
90,1x35,1x47 cm

1 480,-

VĚŠÁKOVÁ STĚNA 60
60x25,6x141,6 cm

1 580,-

KOMODA 1D/90
90,1x35,1x47 cm

1 290,-

BOTNÍK 2K1S
60,1x35,1x98,3 cm

2 190,-

ZRCADLO
80x3,2x62 cm

1 090,-

KOMODA 1D1S
45,1x35,3x98,3 cm

1 660,-

TYP 35 KOMODA 2D-1S
109,5x42x86,5 cm

5 170,-

REGÁL 1D
60x35,1x217,3 cm

3 370,-

TYP 115 VĚŠÁK. PANEL
88x35x194,5 cm

2 690,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

předsíňová sestava, provedení: bílá/beton nebo 
bílá/dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, 
rozměry jsou v pořadí (ŠxHxV). 

SIMA

1  Věšáková skříň 60x35,2x185 cm 3 180,-
2  Věšáková sestava 130x35,2x185 cm 6 770,-

bílá/beton

NOKO-SINGA 03

předsíňová sestava se zrcadlem, 
materiál: DTD laminovaná, provedení: 
dub sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 
90x30x187 cm. 

4 590,- 

dub sonoma
NOKO-SINGA 04

předsíňová sestava se zrcadlem, 
materiál: DTD laminovaná, provedení: 
dub sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 
111x30x185,5 cm. 

5 790,- 

dub sonoma

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

bílá/dub sonoma

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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1 Věšáková skříň se 2 
zásuvkami S1D2S 61x42x205 cm 6 790,-

2 Věšák WP 109x22x40 cm 2 590,-
3 Botník SNB 80x36x113 cm 4 790,-
4 Zrcadlo LS2 82x2x82 cm 1 690,-
5 Komoda LWK 110x43x48,5 cm 4 490,-

zelená šedá

předsíňová sestava se zrcadlem, rozměry celé 
sestavy (ŠxHxV): 144x29x188 cm, materiál: 
DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, 
dub sonoma, bílá/dub wotan nebo dub 
sonoma/bílá. 

5 790,-
AMALIA

1
2

4

3

5

předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma/bílá. 
Rozměry jsou v pořadí (ŠxHxV). 

VIRA-MECKI

předsíňová sestava, materiál: DTD laminovaná, provedení: wenge/bílá, rozměry 
jsou v pořadí (ŠxHxV). 

MECKI

1  Skříň policová 55x26x190 cm 2 290,-

1   Skříň policová 55x26x190 cm 2 190,-

2  Věšáková sestava 100x190x26 cm 2 790,-

2  Věšáková sestava 100x26x190 cm 2 790,-

1

2

dub sonoma

dub sonoma

buk

bíládub sonoma

dub sonoma/bílá

bílábílá/dub wotan

sosna andersen+dub lefkas

bílábuk

praktická botníková skříň s 8 policemi vhodná do každé předsíně. Materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: buk, 
dub sonoma nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 68x34,9x197,1 cm. Dodává se demontovaná. 

4 150,-
MARINA

MODINI TYP 2

praktický botník, materiál: DTD laminovaná, moderní 
kovové úchytky, barevné provedení: bílá/dubové artisan, 
rozměry (ŠxHxV): 120x35x105 cm. Horní a spodní deska 
má tloušťku lamina až 22 mm. 

5 060,- 

GADIS

předsíňová sestava se zrcadlem, 
materiál: DTD laminovaná, ABS 
hrany, barevné provedení: bílá 
nebo dub sonoma, rozměry 
(ŠxHxV): 90x34x195 cm, skříň 
policová, systém otevíraní PUSH 
UP. 

5 490,- 
MIDL

věšáková sestava se zrcadlem, 
materiál: DTD laminovaná, ABS 
hrany, barevné provedení: bílá 
nebo dub sonoma, rozměry 
(ŠxHxV): 80x34x180 cm. 

3 190,- 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

bílá bílá

dub sonoma dub sonoma

PROVANCE
moderní předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, barevné provedení: sosna 
andersen+dub lefkas, zelená nebo šedá. Všechny komponenty se objednávají jednotlivě a jsou skladem. 
Lze kombinovat se sektorovou sestavou Provance ze stran 98 a 99. 

předsíňová sestava, materiál DTD laminovaná (16 mm), (ŠxHxV): 91,8x25x200 
cm, provedení: dub sonoma, buk nebo bílá. 

LADA 03 
2 790,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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DTD laminovaná, provedení: bílá + dub sonoma

TOPTY

TYP 10 BOTNÍK 3K
80x27x121 cm

2 390,-
TYP 11 BOTNÍK 2K
80x27x85 cm

1 680,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 17 VĚŠÁKOVÁ STĚNA
990,- 
80x23x100 cm

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, grafit/bílá nebo 
artisan, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

50x28x92 cm

VIVAT NEW TYP 1
2 190,- 

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, grafit/bílá nebo 
artisan, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

50x28x152 cm

VIVAT NEW TYP 3
3 190,- 

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, grafit/bílá nebo 
artisan, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

74x35x85 cm

VIVAT NEW TYP 4
2 890,- 

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, grafit/bílá nebo 
artisan, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

50x28x116 cm

VIVAT NEW TYP 2
2 590,- 

artisan

artisan
artisan

artisandub sonoma/bílá

dub sonoma/bílá dub sonoma/bílá

dub sonoma/bílágrafit/bílá

grafit/bílá
grafit/bílá

grafit/bílá

bílá bíládub sonoma/bílá dub sonoma/bílá

zrcadlo s bambusovým rámem, barevné 
provedení: přírodní nebo bílá, materiál: bambus 
lakovaný, rozměry (ŠxHxV): 45x1,5x45 cm. 

LEMI 1
690,- 830,-

zrcadlo s bambusovým rámem, 
barevné provedení: přírodní, 
materiál: bambus lakovaný, rozměry 
(ŠxHxV): 43x1,5x76 cm. 

LEMI 3

zrcadlo s bambusovým rámem, barevné provedení: 
přírodní, materiál: bambus lakovaný, rozměry (ŠxHxV): 
33x1,5x40,5 cm. 

LEMI 2
490,- 630,-

přírodní bílá

690,- 790,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK / BOTNÍKY / ZRKCADLA

MOBI 13

3řadý výklopný botník, DTD laminovaná, 
barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, 
rozměry: (ŠxHxV): 58x18x106 cm 

1 880,- 
MOBI 15

5řadý výklopný botník, DTD laminovaná, barevné 
provedení: bílá nebo dub sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 
58x18x170 cm 

2 680,- 

NEW NEW

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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NOKO-SINGA 311

3řadý výklopný botník s jednou zásuvkou, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 60x20x127 cm. 

2 990,- 
NOKO-SINGA 321

3řadý výklopný botník s jednou zásuvkou, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, 
rozměry (ŠxHxV): 85x20x127 cm. 

3 590,- 

BOTIS TYP 5

10řadý botník, vhodný pro 30 párů 
bot, materiál: plast+kov, barevné 
provedení: šedá/černá, (ŠxHxV): 
64x19,5x154 cm, maximální nosnost: 
20 kg. 

620,- 
BOTIS TYP 4

10řadý botník, vhodný pro 50 párů 
bot, materiál: plast+kov, barevné 
provedení: šedá/černá, (ŠxHxV): 
96x20x154 cm, maximální nosnost: 
32 kg. 

750,- 
BOTIS TYP 2

10řadý botník, vhodný pro 30 párů 
bot, materiál: plast+kov, barevné 
provedení: bílá, (ŠxHxV): 51x16,5x141 
cm, maximální nosnost: 18 kg. 

440,- 
BOTIS TYP 1

10řadý botník, vhodný pro 50 párů 
bot, materiál: plast+kov, barevné 
provedení: bílá, (ŠxHxV): 90x16x140 
cm, maximální nosnost: 30 kg. 

430,- 
FILOU

10řadý botník, vhodný pro 50 párů 
bot, materiál: kov+látka, barevné 
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 
100x27x175 cm, maximální nosnost 
30 kg. 

630,- 

BEKIM
praktický organizér na boty – botník, materiál – plast+kov, barevné provedení: 
černá, rozměry (ŠxHxV). Lze kombinovat se skříněmi RODAN TYP 2 ze strany 
203. 

výklopný dvouřadý botník s moderním regálem, 
univerzální (L/P), materiál: DTD laminovaná, provedení: 
dub sonoma nebo bílá, (ŠxHxV): 95x28x90 cm. 

3 090,-
IZABELA

botník se skříňkami na bočních stranách, materiál: DTD laminovaná, provedení: 
dub sonoma, bílá, buk nebo dub wotan/bílá, (ŠxHxV): 120x28x85 cm. 

3 890,-
ANABELA

BEKIM TYP 2
96x37x127 cm

1 650,-
BEKIM TYP 1
96x37x93 cm

1 380,-

buk

dub wotan/bílá

bílá

dub sonoma bílá dub sonoma

7řadý botník s policí a jednou zásuvkou, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní bambus nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 
70x25x117 cm. 

KATLEY

Náš 
tip!Náš 

tip!

přírodní bambus
1 790,-

bílá
2 150,-

PORET

praktický modulární botník, materiál: plast+kov, barevné 
provedení: černá+bílá, rozměry (ŠxHxV): 49x37x76 cm. 
Doplnění zásob 30.05.2023.

490,- 
MADILO

praktický botník, materiál: kov+látkové police, barevné provedení: 
černá, rozměry (ŠxHxV): 86x28x89 cm. Doplnění zásob 30.05.2023.

290,- 

Cenový
trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
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předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma. Komponenty ze sektorové sestavy se 
prodávají jednotlivě. Možnost dokoupení polštáře o rozměru 60,2x5x30,5 cm v ceně 840,-. 

MARIO NEW 

KOMODA S 
NÁSTAVCEM TYP 

B+C
30,2x31x201,5 cm

3 050,-

SKŘÍŇ TYP A – 7
60,2x31x201,5 cm

4 790,-

PANEL S VĚŠÁKEM 
TYP D – 6

60,2x28,6x156,8 cm

1 990,-

NÁSTAVEC SE 
ZRCADLEM TYP 

E – 5
60,2x28,6x105,6 cm

2 190,-

KOMODA TYP 
G – 4

60,2x31x95,9 cm

2 750,-

SKŘÍŇKA/BEZ 
POLŠTÁŘE TYP F – 3

60,2x31x44,7 cm

1 490,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm

americká třešeň

americká třešeň

americká třešeň
natural

natural

FP botníky: materiál: MDF laminovaná, barevné provedení: natural nebo americká třešeň. 

BOTNÍK FP-02
112,4x36,8x66,7 cm

3 490,- BOTNÍK FP-03
77,8x36,8x110,2 cm

4 290,-

BOTNÍK FP-01
75x36,8x65,1 cm

2 490,-

SEBER TYP 5
105x24x82,5 cm

2 750,-

SEBER TYP 5
104x24x81,5 cm

3 550,-

SEBER TYP 4
104x24x47,5 cm

1 950,-

SEBER TYP 4
104x24x47,5 cm

1 990,-

SEBER TYP 1
53,5x24x82,5 cm

1 990,-

SEBER TYP 1
53,5x24x82,5 cm

1 990,-

SEBER TYP 2
53,5x24x117 cm

1 990,-
SEBER TYP 3
53,5x24x152 cm

3 150,-

výklopné botníky, materiál: MDF + DTD, barevné provedení: bílá, bílá + šedá nebo šedá. 

SEBER

bílábílábílá bílá bílá

šedášedá

šedá

bílá + šedá bílá + šedá

-32%

-32%

bílá + šedá

-32%1 950,- 2 890,-

SEBER TYP 2
53,5x24x117 cm

2 590,-

šedá bílá + šedá

-11%2 550,- 2 890,-
SEBER TYP 3
53,5x24x152 cm

3 250,-

šedá bílá + šedá

-32%3 150,- 3 690,-

1 950,- 2 290,-

3 450,- 3 990,-

natural

Barevné provedení bílá + šedá jen do vyprodání zásob. Doplnění zásob 30.05.2023 (TYP 2 bílá, TYP 5 bílá).

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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LYROS

designová lavice s botníkem, materiál: ekokůže 
+ kov, provedení: černá ekokůže + bílý kov, 
rozměry (ŠxHxV): 70x35x45. 

1 590,- 

DITA

4řadý nastavitelný botník, chrom, (ŠxHxV): 62-
110x23x67 cm. 

690,- 

TOLOSA

lavice s polštářem a úložným prostorem, materiál: 
bambus lakovaný + látka, barevné provedení: přírodní 
+ béžová, rozměry (ŠxHxV): 69x37x50 cm. 

2 750,- 3 060,-

TADEO

botník, materiál: kov + dřevěná horní deska, barevné 
provedení: černá+přírodní, rozměry (ŠxHxV): 60x30x43 cm. 
Skladem od 30.05.2023

590,- lavice, materiál: bambus lakovaný + látka, barevné provedení: přírodní + šedá, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

LUSIA
lavice s botníkem, materiál: MDF+kov, provedení: bílá+chrom, beton+chrom nebo dub sonoma+chrom, rozměry (ŠxHxV): 
80x30x47 cm. Nosnost do 100 kg. 

NILS

univerzální 3řadý botník z nerezavějící ocelí. 
Rozměry (ŠxHxV): 60x24x50 cm. 

690,- 

TEA

2řadý nastavitelný botník, provedení: chrom, 
(ŠxHxV): 63-110x23x35 cm. 

399,- 490,-

LANGELLA NEW

lavice s botníkem, rozměry (ŠxHxV): 81x31x49 cm, materiál: látka + kov, provedení: béžová+šedá+šedá, tmavě hnědá+čokoládová+šedá nebo 
šedá+bílá+šedá. Nosnost do 80 kg. 

1 290,- 1 590,-

FATMA NEW

stylový botník 1zásuvkový, materiál: DTD, 
barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
60x24x45 cm. 

950,- 1 090,-

BRESO

botník, materiál: MDF + kov, barevné 
provedení: bílá+stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 
100x30x37 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

790,- 990,-

KONTRE

botník 2řadý, materiál: MDF + bambus lakovaná, 
barevné provedení: černá + přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 70x26x33,5 cm, nosnost do 20 kg. 

950,- 

MONTEGO

materiál a provedení: chromovaná konstrukce – 
černý plast, rozměry (ŠxHxV): 80x31x49,5 cm. 

490,- 

BOKSA

lavice s botníkem, materiál: MDF + látka, barevné provedení: bílá + šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 60x30x45 cm. Nosnost do 50 kg. 

1 990,- 2 390,-

LAVIDA TYP 1
60x30x45 cm

1 290,- 1 480,-

LAVIDA TYP 2
90x30x45 cm

1 490,- 1 990,-

LAVIDA TYP 3
110x35x46 cm

1 890,- 2 070,-

šedá+bílá+šedá tmavě hnědá+čokoládová+šedá béžová+šedá+šedá

bílá + stříbrná

bílá beton dub sonoma

Cenový
trhák

LAVIDA

-18%

-12%

-10%

-12% -25% -8%

NEW

2 190,- 2 590,- 1 950,- 2 140,-1 950,- 2 140,-

-20%

-18%

-16%

-15% -8%-8%
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-12%

-7%

BOTNÍKY / ZAHRADNÍ NÁBYTEK

FUDDY

botník s polštářem a zásuvkou, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, 
rozměry (ŠxHxV): 103,7x32x51 cm. 

2 990,- 
FUDDY
2 990,- 

FADDY

botník s policemi a polštářem, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, 
rozměry (ŠxHxV): 104x30x54,5 cm. 

2 590,- 
FADDY
2 590,- 

AVIRO

botník 5policový, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní bambus. Rozměry 
(ŠxHxV): 68x26x95 cm. 

1 290,- 1 390,-
NARIO TYP 1

4řadý výklopný botník, materiál: DTD 
laminovaná, provedení: dub sonoma, rozměry 
(ŠxHxV): 60x36x86 cm. 

2 290,- 
DEKLAN

7policový botník v bílém přírodním 
provedení, materiál: bambus + MDF, 
barevné provedení: bílá + přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 305x29x109 cm. 

1 650,- 

botník se zásuvkou, materiál: MDF + masivní 
dřevo, barevné provedení: bílá + přírodní, rozměry: 
(ŠxHxV): typ 1 – 60x29x83,5 cm, typ 2 – 60x29x101 
cm. 

regál 3policový, materiál: lakovaný bambus, barevné provedení: 
bambus nebo bílá (ŠxHxV): 70x40x96 cm. Ke každému balení 
zdarma jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního nářadí, balené 
společně s regálem. 

NEPEL TYP 1
regál 4policový, materiál: lakovaný bambus, barevné provedení: bambus 
nebo bílá (ŠxHxV): 70x47x122 cm. Ke každému balení zdarma jeden pár 
rukavic a 3 kusy zahradního nářadí, balené společně s regálem. 

NEPEL TYP 2

bílá dub sonoma dub sonoma bílá

Ke každému balení je zdarma jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního 
nářadí. Balení společně s regálem NEPEL a TABIA.zahrada

1 290,- 1 490,-
bambus

1 690,- 1 990,-
bambus

1 890,- 2 390,-
bílá

1 550,- 1 750,-
bílá

NUGET TYP 2
2 650,- 

NUGET TYP 1
2 390,- 

NEPEL TYP 4

moderní víceúčelový regál 4policový, materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: zelená nebo růžová. Rozměry (ŠxHxV): 50x36x110. Model jen do 
vyprodání zásob

1 690,- 1 990,-

zelená
NEPEL TYP 3

moderní víceúčelový regál 3policový, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: zelená nebo růžová. Rozměry (ŠxHxV): 50x36x90. 
Model jen do vyprodání zásob

1 290,- 1 550,-

růžová

regál s 8 policemi, materiál: bambus lakovaný, 
provedení: přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 
90x25x85 cm. Není vhodný do exteriéru. Ke 
každému balení je zdarma jeden pár rukavic a 
3 kusy zahradního nářadí, balené společně s 
regálem. 

TABIA
1 650,- 1 890,-

stojan na květiny, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá, (ŠxHxV): 63x22,5x61,5 cm. 

MAVERO
650,- 790,-

-16% -15% -17%

-20%-15%-13% -11%

růžovázelená
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BAMIR TYP 2

stojan na květiny, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 43x22x126 
cm. 

790,- 1 060,-
BAMIR TYP 1

stojan na květiny, materiál: kov, barevné 
provedení: tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 
43x22x98 cm. 

590,- 890,-

MANULO

designový 2policový regál, materiál: kov, 
barevné provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
35x19,5x65 cm. 

1 150,- 1 270,-

třípolicový nízký regál, materiál: kov, barevné provedení: 
tmavě šedá nebo bílá (ŠxHxV): 63,5x31,5x72 cm. 

VERUMA
490,- 680,-

víceúčelový regál, materiál: lakovaný 
bambus, barevné provedení: přírodní, 
rozměry (ŠxHxV): 98x28x132 cm. 
Výrobek doporučujeme pro interiér. 

TUSUM
1 850,- 2 190,-

stojan na květiny, materiál: kov+DTD, barevné 
provedení: bílá+buk, rozměry (ŠxHxV): 
36x23,5x106 cm.V provedení bílá doplnění 
zásob 15.07.2023.

LEDOR TYP 2
690,- 850,-

stojan na květiny, materiál: kov+DTD, barevné 
provedení: bílá+buk, rozměry (ŠxHxV): 
36x23,5x74 cm.

LEDOR TYP 1
590,- 660,-

stojan na květiny, materiál: kov+DTD, barevné provedení: černá+rustikální dřevo, rozměry (ŠxHxV): 
60x60x106 cm. V provedení bílá doplnění zásob 15.07.2023.

ADITE
650,- 760,-

skládací 5policový regál. Materiál: bambus 
lakovaný. Barevné provedení: přírodní bambus. 
Rozměry (ŠxHxV): 68x26x94 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

TOSEA
1 390,- 1 790,-

set 2 stojanů pod květiny na kolečkách. Dvě 
kolečka ze čtyř mají brzdu, materiál: lakovaný 
bambus, barevné provedení: přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 25x25x7,5 cm a 30x30x7,5 cm. 
Výrobek doporučujeme pro interiér. 

KOSMA
550,- 590,-

bílátmavě šedá

INDIZE

690,- 880,-
světle hnědá – taupe

1 590,- 2 090,-
tmavě šedá

1 690,- 1 980,-
bílá

1 690,- 1 980,-
tmavě šedá

590,- 760,-
tmavě zelená, světle hnědá – taupe

25x25x80 cm, výška nádoby 13 cm
TYP 1

55x20x70 cm, výška nádoby 15 cm
TYP 3

elegantní kovový květináč, barevné provedení: bílá, světle hnědá taupe, tmavě šedá nebo tmavě zelená, rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 
Výrobek doporučujeme pro interiér. Model jen do vyprodání zásob.

stojan na květiny, materiál: kov, barevné 
provedení: zlatá, rozměry: (ŠxHxV): 43x22x108 
cm. 

BAMIR TYP 3
690,- 950,-

stojan na květiny, materiál: kov, barevné 
provedení: tmavě šedá, rozměry: (ŠxHxV): 
43x22x141 cm. 

BAMIR TYP 4
790,- 1 060,-

-21%

-23%

-14% -10%

-27%-25%-33% -25%

590,- 760,-
bílá

35x15x50 cm, výška nádoby 15 cm
TYP 2

-22%

-22%

-14%

-14%

NEWNEW NEW

-22%

-6%

-15%
-27%

-18%

-9%
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závěsné křeslo vyrobené z vysoce 
kvalitního materiálu: 100% polyester. 
Barevné provedení: zelená nebo 
světle šedá. Rozměry (ŠxHxV): 
180x180x150 cm. 

KLORIN NEW BIG SIZE
3 290,- 3 750,-

závěsné křeslo vyrobené z vysoce 
kvalitního 100% polyesteru. Barevné 
provedení: zelená nebo světle šedá. 
Rozměry (ŠxHxV): 120x120x150 cm. 

KLORIN NEW KIDS
2 390,- 2 790,-

závěsné křeslo vyrobené z vysoce 
kvalitního 100% polyesteru. Barevné 
provedení: zelená nebo světle šedá. 
Rozměry (ŠxHxV): 150x150x150 cm. 

KLORIN NEW KLASIK
2 750,- 3 580,-

moderní závěsné křeslo vyrobené z 
vysoce kvalitního 100% polyesteru. 
Barevné provedení: taupe. Rozměry 
(ŠxHxV): 180x180x150 cm. 

KLORIN NEW TYP 2 BIG SIZE
2 790,- 3 750,-

praktický stojan na závěsné křeslo 
vyrobený z oceli černé barvy. 
Doporučujeme jej umístit na rovný 
a pevný povrch. Rozměry (ŠxHxV): 
180x180x280 cm. 

HAKI
2 950,- 3 690,-

zahradní úložný box, který lze použít 
i jako příruční stolek, materiál: plast, 
barevné provedení: bílá, šedá nebo 
černá, rozměry (ŠxHxV): 39x39x42 
cm, objem: 43 litrů. Model jen do 
vyprodání zásob.

IBLIS
950,- 1 250,-

zahradní úložný box, který lze použít 
i jako příruční stolek, materiál: plast, 
barevné provedení: bílá nebo šedo-
hnědá, rozměry (ŠxHxV): 39x39x42 
cm, objem: 43 litrů. Model jen do 
vyprodání zásob.

UGUR
950,- 1 250,-

černá

šedo-hnědá

bílá

šedábílá

zelená zelenásvětle šedásvětle šedá zelená světle šedá taupe

no
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zahradní úložný box, materiál: plast, barevné 
provedení: hnědá, rozměry (ŠxHxV): 
124x52,5x56,5 cm, objem: 285 litrů. Model 
jen do vyprodání zásob.

DAGON
2 280,- 2 990,-

zahradní úložný box, materiál: plast, 
barevné provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 
143x67,5x60,5 cm, objem: 450 litrů. Model jen 
do vyprodání zásob.

BABUL
4 290,- 5 690,-

zahradní úložný box se 2 kolečky, materiál: 
plast, barevné provedení: bílá/černá, 
rozměry (ŠxHxV): 112x49x53,5 cm, objem 
265 litrů. Model jen do vyprodání zásob.

PADMO
1 490,- 1 960,-

zahradní chladící výškově nastavitelný stolek, materiál: 
plast, barevné provedení: šedá, rozměry (PxV): 48,5x57-
81,7 cm. Model jen do vyprodání zásob.

FABIR
2 990,- 3 560,-

-24% -24% -16%

-23%

-12% -23% -14%

-25%

-24% -23%

3policový regál, materiál: masivní 
dřevo, barevné provedení: olše, 
(ŠxHxV): 50x64x80,5 cm. 

IMPERO
950,- 

skládací balkonový stůl, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
58x58x60 cm. Tloušťka stolu je 1,8 cm. Doplnění zásob 
10.07.2023

DENICE STŮL
1 550,- 

skládací balkonová židle, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
33x25x33 cm. Stůl a židle doporučujeme pouze na 
kryté terasy nebo balkony. 

DENICE ŽIDLE
650,- 790,-

-20%

-17%
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zahradní ratanový set MENIBOR je 9dílná souprava obsahující 8 stohovatelných křesel s polštáři a 
jídelní stůl. Barevné provedení: hnědý technoratan+béžová látka. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené 
sklo (5mm)+látka. Rozměry stolu (ŠxHxV): 200x90x74 cm; rozměry křesla (ŠxHxV): 59x62x84 cm, 
výška x hloubka sedu: 40x45 cm. Polštář na sedadle má tloušťku 5 cm. Potahy na polštáře jsou 
snímatelné, voděodolné a lze je prát na 30 °C. 

19 990,-
MENIBOR

zahradní ratanový set STARK NEW je 5dílná souprava obsahující roh s polštáři, 3 stoly s polštáři a jídelní 
stůl s tvrzeným sklem. Barevné provedení: hnědá+krémová, materiál: technoratan+ocel+tvrzené 
sklo (5 mm). Rozměry roh (ŠxHxV): 229x175/66x76 cm, taburet (ŠxHxV): 40x40x32 cm, jídelní stůl 
(ŠxHxV): 130x75x68 cm, výška x hloubka sedu: 32/38x52 cm. Potahy na polštáře jsou snímatelné, 
voděodolné a lze je prát na 30 °C. 

26 490,-
STARK NEW

zahradní ratanový set GARDIANA je 4dílná modulární souprava obsahující 1 roh, 2 levou/pravou 
pohovku a pohyblivou podnož/stolek s úložným prostorem + sedací polštáře o tloušťce 6 cm. Tato 
souprava má 6 míst na sezení. Součástí soupravy jsou 2 polštáře navíc a temperované tvrzené sklo 
pro konferenční stolek. Barevné provedení: šedá; materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5 mm). 
Rozměry roh (ŠxHxV): 74x74x68 cm; pohovky: 136x74x68 cm; podnož/stolek (ŠxHxV): 89x59x32/38 
cm, výška x hloubka sedu: 40x57 cm. Potahy na polštáře jsou snímatelné s možností ručního praní. 

12 990,-
GARDIANA

zahradní ratanový set KUBIKUS je 9dílná sedací souprava obsahující 4 křesla, 4 taburety/podnože a 
stůl s temperovaným tvrzeným sklem + sedací polštáře o tloušťce 5 cm. Tato souprava má 8 míst na 
sezení. Barevné provedení: černá/krémové polštáře. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5 mm). 
Rozměry křesla (ŠxHxV): 52x52x86 cm; taburet/podnož: 41x41x35 cm, stůl (ŠxHxV): 109x109x72 
cm, výška x hloubka sedu taburet: 35x41 cm. Potahy na polštáře jsou snímatelné s možností ručního 
praní. 

10 990,-
KUBIKUS

zahradní ratanový set RODEN je 3dílná souprava obsahující roh s polštáři a 2x konferenční stolek. 
Materiál: technoratan+ocel+látka. Barevné provedení: hnědý technoratan+béžová látka. Rozměry 
stolu (ŠxHxV): 56x56x40 cm, rozměry rohu (ŠxHxV): 246,6x190,6/67x80 cm, výška x hloubka sedu: 
41,5x51 cm. Polštář na sedadle má tloušťku 9 cm. Potahy na polštáře jsou snímatelné, voděodolné a 
lze je prát na 30 °C. Model jen do vyprodání zásob.

16 790,-21 290,-
RODEN

praktický ratanový set GARDEN je až 7dílná souprava obsahující 6 křesel s polštáři a jídelní stůl s 
tvrzeným sklem. Barevné provedení: medová + krémová. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo 
(5 mm). Rozměry (ŠxHxV) křeslo: 58x60x85 cm; stůl: 130x90x74 cm. Potahy na polštáře jsou 
snímatelné, voděodolné a lze je prát na 30 °C. 

19 560,-
GARDEN

NEW NEW

-21%
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zahradní ratanový set JARUB je 3dílná souprava obsahující 2 stohovatelná křesla a okrouhlý příruční 
stolek, materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo, provedení: hnědá, rozměry stolu (PxV): 60x60 cm, 
rozměry křesla (ŠxHxV): 58x59x74 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm. 

JARUB
3 990,- 5 370,-

zahradní ratanový set JENAR je 3dílná souprava obsahující 2 stohovatelná křesla a okrouhlý příruční 
stolek. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5 mm). Barevné provedení: bílá. Rozměry stolu 
(Průměr x V): 63x60 cm. Rozměry křesla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm. 

JENAR
3 180,- 4 170,-

zahradní ratanový set LASAN je 3dílná souprava obsahující 2 stohovatelná křesla a okrouhlý příruční 
stolek. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5 mm). Barevné provedení: hnědá. Rozměry: stůl 
(Průměr x V): 60x60 cm, rozměry křesla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm. 

LASAN
3 990,- 4 290,-

zahradní ratanový set KOVEN je 5dílná souprava obsahující 4 stohovatelná křesla a okrouhlý jídelní 
stůl. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5 mm). Barevné provedení: bílá. Rozměry: stůl (Průměr 
x V): 80x72 cm, rozměr křesla (ŠxHxV): 66x69x100 cm, výška x hloubka sedu: 46x48 cm. 

KOVEN
9 990,- 10 560,-

-23%
-5%

-25%

-20%

zahradní ratanový set GETON je 5dílná souprava obsahující 4 stohovatelná křesla a okrouhlý jídelní 
stůl. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5 mm). Barevné provedení: hnědá. Rozměry stolu 
(Průměr x V): 80x72 cm, křesla (ŠxHxV): 60x64x80 cm, výška x hloubka sedu: 40x43 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

GETON
8 490,- 

šedáhnědá

zahradní ratanový 2SED se stolkem LALIT, materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo+látka, provedení: hnědý technoratan+krémová látka 
nebo šedý technoratan+šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 125x48x87 cm, stolek (ŠxD): 30x51 cm, (ŠxHxV) sedu: 46x45x39,5 cm. Potahy na 
polštáře jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát na 30 °C. 

LALIT
4 290,- 4 690,- 

moderní zahradní stohovatelná židle, materiál: ocel+technický 
ratan, barevné provedení: ratan – přírodní+nohy – černá ocel. 
Rozměry (ŠxHxV): 72x62x77 cm, výška x hloubka sedu: 38x45 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

ELDIA
1 560,- 1 950,-

designový zahradní set TAJRO je 4dílná souprava obsahující 2SED s polštáři, 2 křesla s polštáři a 
konferenční stolek, materiál: technický ratan+kov+látka+tvrzené sklo, barevné provedení: ratan 
přírodní, polštář – šedá, rozměry konferenčního stolku (ŠxHxV): 90x59x46 cm, 2SED: 140x75x77 cm, 
křeslo: 66x75x77 cm, výška x hloubka sedu: 44x54 cm. Model jen do vyprodání zásob.

TAJRO
12 890,- 15 370,- -16%

-6%
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zahradní lavice s ozdobnými prvky a romantickým vzhledem. Materiál: kov. 
Barevné provedení: bílá, černá, hnědá nebo zelená. Rozměry (ŠxHxV): 131x49x89 
cm, šířka sedu je 98,5 cm, výška x hloubka sedu: 43x42 cm. 

ETELIA
3 990,- 4 570,-

WILIO

houpací lavice, materiál: kov, barevné 
provedení: neomint, rozměry (ŠxHxV): 
111x85x93,5 cm, výška x hloubka 
sedu: 44 x 48 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

5 690,- 7 170,-
MAGINA

houpací lavice, materiál: kov, barevné 
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
120x60x95 cm, výška x hloubka sedu: 
45x42 cm. 

5 790,- 7 540,-

PAVAR

květináč – kolo, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
77,5x25,5x52 cm. 

1 890,- 2 150,-
SEMIL

květináč – kolo, materiál: kov, barevné 
provedení: černá+bordó, rozměry 
(ŠxHxV): 28x10x25 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

750,- 940,-

designový zahradní set VASAL je 5dílná souprava obsahující 2 křesla s polštáři, 2 podnože a příruční 
stolek, materiál: technický ratan+kov+látka+tvrzené sklo, barevné provedení: rám černý, ratan přírodní, 
polštář – béžová/černý-bílý pruh, rozměry příručního stolku (ŠxHxV): 49x49x45 cm, křeslo: 70x80x110 
cm, podnož: 60x50x48 cm, výška x hloubka sedu: 44x58 cm. Model jen do vyprodání zásob.

VASAL
12 290,- 14 660,-

zahradní set ELIOR je 3dílná souprava obsahující 2 židle a stůl, materiál: ocel+technický 
ratan+voděodolná látka+tvrzené sklo, barevné provedení: bílá ocel+béžový PE ratan+béžová 
látka, rozměry židle (ŠxHxV): 54x62x86 cm, výška x hloubka sedu: 46/49x46 cm; stůl (PxV): 
46x70 cm. 

ELIOR
2 990,- 

zahradní set PALNY je 4dílná souprava obsahující 2SED+2 židle a konferenční stolek, materiál: 
ocel+technický ratan+voděodolná látka+tvrzené sklo, barevné provedení: bílá ocel+béžový PE 
ratan+béžová látka, rozměry 2SED (ŠxHxV): 123x63x78 cm; židle (ŠxHxV): 60x63x78 cm, výška 
x hloubka sedu: 37/42x50 cm; stůl (ŠxHxV): 88x47x40 cm. 

PALNY
6 490,- 

ALBO

květináč – kolo, materiál: kov, barevné 
provedení: černá/modrá, rozměry 
(ŠxHxV): 42x16x24 cm. 

1 090,- 1 250,-

zelená

hnědá

černá

bílá

zahradní houpačka s ozdobnými prvky (bez stojanu), materiál: ocel, barevné provedení: černá nebo 
bílá. Rozměry (ŠxHxV): 127x56x52 cm, hloubka sedu: 41,5 cm. 

ABEA

černá

3 990,- 

bílá

od

NEW

NEW

-16%

-20% -23% -12% -20% -12%

SAIDI

houpací křeslo, materiál: kov, barevné 
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
75x65x95 cm, výška x hloubka sedu: 
45x41,5 cm. 

4 650,- 5 790,- -19%
-12%
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zahradní lavice s ozdobnými prvky, materiál: 
kov+dřevo, barevné provedení: černý kov+dřevo 
natural, rozměry (ŠxHxV): 127x60x85 cm, výška 
x hloubka sedu: 40x41,5 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

ROTINA NEW
3 470,- 

BARDY

zahradní pracovní stůl se dvěma kolečky a plastovým 
odnímatelným umyvadlem, materiál: dřevo, barevné 
provedení: hnědá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 94x49x120 
cm. Model jen do vyprodání zásob.

2 990,- 

zahradní lavice s ozdobnými prvky, materiál: 
dřevo, barevné provedení: šedá nebo neomint, 
rozměry šedá (ŠxHxV): 150x58x88 cm, neomint 
(ŠxHxV): 124x58x88 cm, výška x hloubka sedu: 
42x42,5 cm. 

FABLA
zahradní lavice se výsuvným stolkem uprostřed, 
materiál: ocel, barevné provedení: černá, rozměry 
(ŠxHxV): 150x60x85 cm, výška x hloubka sedu: 
39x40 cm. 

DAGNO
4 790,- 

zahradní lavice, materiál: dřevo, barevné 
provedení: šedá nebo neomint, rozměry šedá 
(ŠxHxV): 124x58x88 cm, neomint (ŠxHxV): 
150x58x88 cm, výška x hloubka sedu: 42x45 
cm. 

KOLNA

zahradní dětská lavice s ozdobnými prvky, 
materiál: ocel+dřevo+plast, barevné provedení: 
černá+dřevo – přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
82x40x48 cm, výška x hloubka sedu: 26x22 cm. 

NADAZA
1 590,- 

zahradní lavice s ozdobnými prvky, materiál: 
ocel+dřevo, barevné provedení: černá+dřevo 
– přírodní, rozměry (ŠxHxV): 126x52x73 cm, 
výška x hloubka sedu: 40x33 cm. 

FAIZA
2 340,- 

zahradní lavice s ozdobnými prvky, materiál: 
ocel+dřevo, barevné provedení: černá+dřevo 
– přírodní, rozměry (ŠxHxV): 126x52x73 cm, 
výška x hloubka sedu: 40x33 cm. 

JADARA
2 450,- 

zahradní lavice, materiál: ocel+dřevo, barevné 
provedení: černá+dřevo – přírodní, rozměry 
(ŠxHxV): 122x60x80 cm, výška x hloubka sedu: 
39x39 cm. 

LACEA
2 270,- 

zahradní lavice s úložným prostorem, materiál: dřevo, provedení: hnědá 
nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 123,5x56x88 cm, výška x hloubka sedu: 
40x47 cm. 

DILKA
zahradní lavice s úložným prostorem, materiál: dřevo, 
provedení: hnědá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 150x56x88 
cm, výška x hloubka sedu: 40x47 cm. 

AMULA

5 390,- 
šedá

6 280,- 
šedá

4 760,- 5 590,-
neomint

5 560,- 
neomint

4 480,- 5 150,-
hnědá

5 140,- 6 190,-
bílá

4 890,- 5 740,-
hnědá

4 590,- 5 370,-
bílá

šedá
hnědá

TRISS

otočné křeslo s polštářem, materiál: ocelový rám+ratan, polštář – 
polyester+bavlna. Potah na polštář je voděodolný. Křeslo se může 
otočit o 360°. Barevné provedení: šedý ratan+černá+světle šedá, 
hnědý ratan+černá+béžová nebo bílý ratan+petrolejová modrá, 
(ŠxHxV): 78x75x80 cm, výška sedu: 33 cm, hloubka sedu: 55 cm. 
Potah je snímatelný a lze jej prát na 30 °C. 

TRISS BIG

otočné křeslo s polštářem, materiál: ocelový rám+techno ratan, 
polštář – polyester+bavlna. Potah na polštáři je voděodolný. 
Křeslo se může otočit o 360°. Barevné provedení: hnědý 
ratan+černá+béžová, bílý ratan+taupe+černá nebo bílý 
ratan+petrolejová modrá. Rozměry (ŠxHxV): 90x90x90 cm, výška 
sedu: 46 cm, hloubka sedu: 56 cm a šířka sedu: 91 cm. Model jen 
do vyprodání zásob.

5 290,- 5 590,-4 590,- 4 950,-

bílý ratan+petrolejová modrá

hnědý ratan+černá+béžová

bílý ratan+taupe+černá

šedý ratan+černá+světle šedá

hnědý ratan+černá+béžová

-7% -5%

-14%

-16%

-14%

-13%

-14%

bílý ratan+petrolejová modrá
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praktická židle, stohovatelná, materiál: plast, barevné 
provedení: bílá, černá nebo žlutá, rozměry (ŠxHxV): 
51x46x81,5 cm, výška x hloubka sedu: 46,5x43 cm. 

FEDRA NEW
1 290,- 1 490,-

židle – stohovatelná, vhodná pro zahradní nábytek, 
materiál: umělá textilie + kov, barevné provedení: tmavě 
šedá látka + nohy – černá ocel nebo látka hnědý melír 
+ nohy – hnědá ocel, (ŠxHxV): 54x72x96 cm, výška x 
hloubka sedu: 42x40 cm. Lze kombinovat se stoly PASTER 
nebo DEMAT. 

ALDERA
750,- 950,-

jídelní stůl s otvorem pro deštník, vhodný pro zahradní set, materiál: ocel + 
temperované sklo, provedení: sklo + černá ocel, rozměry: (ŠxHxV): 150x90x70 
cm. Vhodné kombinovat se židlemi ALDERA. 

PASTER
3 590,- 

bílá

žlutá

černá

židle – stohovatelná, vhodné pro zahradní 
nábytek, materiál: plast + kov, barevné 
provedení: bílý plast + nohy – černá ocel, 
(ŠxHxV): 53x60x73 cm, výška x hloubka sedu: 
42x40 cm. 

BERGOLA
990,- 

jídelní stůl, vhodný pro zahradní soupravu, 
materiál: ocel + temperované sklo, + černá ocel, 
rozměry (ŠxHxV): 80x80x70 cm (s otvorem 
pro deštník). Vhodné kombinovat se židlemi 
DOREN nebo BERGOLA. 

BORGEN TYP 2
1 490,- 

židle – stohovatelná, vhodná pro zahradní 
nábytek, materiál: technický ratan+kov, 
barevné provedení: hnědý ratan + nohy – 
černá ocel , rozměry (ŠxHxV): 53x63x72 cm, 
výška x hloubka sedu: 42x40 cm. 

DOREN
990,- 

příruční stolek vhodný do exteriéru i interiéru, materiál: 
technický ratan + tvrzené sklo (5 mm), provedení: bílá nebo 
hnědá, (ŠxV): 50x47cm. Vhodné kombinovat se závěsnými 
křesly NOELA NEW, DALVEA NEW nebo KALEA NEW. 

SALMAR NEW
2 350,- 2 780,-

hnědá

tmavě šedá hnědý melír

bílá

zahradní set skládající se ze 4 židlí, okrouhlého stolu a deštníku, 
materiál: látka + temperované sklo + kov, provedení: oranžová 
látka + bílý kov, rozměry židle: (ŠxHxV): 53,5x60x82 cm, rozměry 
stolu: (PxV) 80x71 cm, rozměry deštníku: 162x191 cm, výška x 
hloubka sedu je 38/34x38 cm. Model jen do vyprodání zásob.

ODELO SET
2 760,- 3 330,-

-17%

jídelní stůl s otvorem pro deštník, vhodný pro 
zahradní soupravu, materiál: ocel + temperované 
sklo, provedení: sklo + černá ocel, rozměry: 
(ŠxHxV): 120x70x70 cm. Vhodné kombinovat se 
židlemi ALDERA nebo BERGOLA. 

DEMAT
1 880,- 

-21%-13%

-15%

-34%

nafukovací sedací vak z pevného nylonu s kapsou se dvěma 
přihrádkami pro uložení drobných předmětů. Součástí balení je praktický 
přepravní vak. Barevné provedení: oranžová, zelená nebo růžová. 
Maximální nosnost do 200 kg. Rozměry (ŠxD): 70x240 cm (rozměry v 
nenafouknutém stavu), 50-70x180-190 cm (rozměry po nafouknutí – lze 
regulovat). 

LEBAG
290,- 440,-

zahradní polohovací lehátko s područkami, materiál: umělá 
textilie+kov, provedení: šedý rám+černá umělá textilie, rozměry 
(ŠxHxV): 64x161/195x48/100 cm. 

ATREO
1 990,- 2 590,-

zelená

růžová

oranžová

no
sn

os
t 2

00
 k

g

-23%
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houpačka pro děti, vhodná do interiéru. 
Materiál: dřevo+látka+lano, barevné 
provedení: bílá+šedá. Rozměry houpačky 
(ŠxHxV): 50x18x3 cm, rozměry polštáře 
(ŠxHxV): 34x17x4 cm. 

SVING
890,- 990,-

no
sn

os
t 6

0 
kg

závěsné houpací křeslo, provedení: bílá+mix barevných pruhů, bílá+šedá, béžová nebo modrá+zelený proužek, 
(ŠxV): 100x130 cm. Dodává se bez stojanu. 

LINDO NEW
490,- 690,-

no
sn

os
t 1

20
 k

g

ZÁVĚSNÁ KŘESLA / PŘÍSTŘEŠKY

zahradní postel pro dva se stínidlem a 2 polštáři, materiál: ocel + 
polyester. Barevné provedení: šedá (ŠxDxV): 175x200x45/127 cm, 
plocha na spaní: 148x200 cm. 

MULTINA
2 950,- 3 470,-

elegantní nepromokavý stan ideální pro zahradní oslavy, 3 boční stěny se 3 průhlednými okny, jedna 
stěna se zipem (vchod). Všechny boční stěny jsou samostatně odnímatelné. Materiál: 100% polyetylen, 
ocelová konstrukce, barva: bílá. Odolný vůči UV záření. Rozměry (ŠxHxV): 300x300x245 cm. 

TEKNO TYP 1
2 150,- 2 480,-

RINGE TYP 1

rychle skládací zahradní stanový altán šestiúhelníkového tvaru, 
6 bočních stěn – moskytiéry, z toho 2 boční stěny se zapínáním 
na zip. Nabízí spolehlivou ochranu před sluncem, deštěm a 
dotěrným hmyzem. Nelze jej použít před silným větrem a sněhem. 
Nenáročný na údržbu. Materiál: polyetylen + ocel. Barevné 
provedení: zelená+bílá, rozměry (ŠxHxV): 3,9x3,9x2,5 m. 

2 190,- 2 490,-

elegantní nepromokavý stan ideální pro zahradní oslavy, 5 bočních stěn se 3 průhlednými okny, 
jedna stěna se zipem (vchod). Všechny boční stěny jsou samostatně odnímatelné. Materiál: 
100% polyetylen, ocelová konstrukce, barva: bílá. Odolný vůči UV záření. Rozměry (ŠxHxV): 
300x600x245 cm. 

TEKNO TYP 2
3 650,- 3 890,-

RINGE TYP 2

rychle skládací zahradní stanový altán šestiúhelníkového 
tvaru, 6 bočních stěn – moskytiéry, z toho 2 boční stěny se 
zapínáním na zip. Nabízí spolehlivou ochranu před sluncem, 
deštěm a dotěrným hmyzem. Nelze jej použít před silným 
větrem a sněhem. Nenáročný na údržbu. Materiál: polyester 
+ ocel. Barevné provedení: béžová+černá, rozměry (ŠxHxV): 
3,9x3,9x2,5 m. 

2 790,- 3 190,-

zahradní hliníková pergola se zatahovací střechou. Poskytuje 
ochranu před deštěm, sněhem, krupobitím nebo UV zářením. 
Vhodná pro zahradu nebo terasu. Materiál: polyetylen + hliník. 
Barevné provedení: smetanová + černá. Rozměry (ŠxHxV): 
290X290X215 cm. Model jen do vyprodání zásob.

PEPY BASIC
9 690,- 10 990,-

praktický zahradní rychle rozkládací nůžkový pavilón/altán v 
rozměre 2x2 m. Nabízí spolehlivou ochranu před sluncem a 
mírnou ochranu před deštěm. Nenáročný na údržbu. Střechu 
z polyesterové tkaniny můžete snadno umýt. Snadná a rychlá 
montáž. Praktická taška pro přenos. Materiál: polyester + ocel. 
Barevné provedení: zelená. Rozměry (ŠxHxV): 200x200x250 cm. 

TREKAN TYP 1
1 950,- 2 190,-

no
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g

-11%

-6%-13%

-10%

-12% -12%

-14%

-28%

-10%
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závěsné houpací křeslo včetně 2 polštářů, provedení: starorůžová, neomint, smetanová, tmavě šedá, (ŠxHxV): 100x55x130 cm. 
Dodává se bez stojanu. 

OFRAME
890,- 999,-

závěsné křeslo, provedení: růžová 
se vzorem, (ŠxHxV): 98x52x110 cm. 
Dodává se bez stojanu. Model jen do 
vyprodání zásob.

KEROL
590,- 830,-

no
sn

os
t 1

20
 k

g

závěsné křeslo, provedení: bílá, 
(ŠxHxV): 98x52x110 cm. Dodává se 
bez stojanu. 

PLATO NEW
750,- 890,-

no
sn

os
t 1

20
 k

g

barevné provedení: bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): 98x60x110 cm. Dodává se 
bez stojanu. 

VINTO 2 NEW
850,- 999,-

no
sn
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t 1
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g

no
sn
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t 1
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no
sn

os
t 1

20
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g

závěsné houpací křeslo, provedení: 
bílá + zelený proužek, (ŠxHxV): 
89x52x140 cm. Dodává se bez 
stojanu. Model jen do vyprodání zásob

JAMBI TYP 2
650,- 860,-

-24%

závěsná křeslo vhodné do exteriéru i interiéru. Materiál: kov+látka+technický ratan, barevné provedení: rám – bílá/ratan 
– bílá/polštář – vzor květiny, rám – hnědá/ratan – hnědá/polštář – krémová, rám – šedá/ratan – šedá/polštář – světle 
šedá. Křeslo (ŠxHxV): 80x80x128 cm, výška rámu 195 cm. 

KALEA 2 NEW
4 850,- 5 670,-

no
sn

os
t 1

30
 k

g

-28% -15% -14%

-10%

-14%

no
sn

os
t 2

00
 k

g
závěsné křeslo vhodná do interiéru i exteriéru, 
materiál: technický ratan+kov+látka, barevné 
provedení: rám – černá/ratan – šedá/polštář – 
hnědá, rozměry křesla (ŠxHxV): 82x80x197 
cm, výška x hloubka sedu: 30x75 cm. 

NEUL
8 990,- 9 470,-

designové závěsné křeslo vhodná do interiéru i 
exteriéru, materiál: technický ratan+kov+látka, 
barevné provedení: rám – černá/ratan – 
přírodní/polštář – šedá, rozměry křesla 
(ŠxHxV): 105x89x197 cm, výška x hloubka 
sedu: 30x80 cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

GABE
8 290,- 8 940,-

závěsné 2křeslo vhodné do exteriéru i interiéru, 
materiál: kov+látka+technický ratan, barva: rám – bílá/
ratan – bílá/polštář – květiny nebo rám – hnědá/ratan 
– hnědá/polštář – krémová nebo rám – šedá/ratan – 
šedá/polštář – šedá, (ŠxHxV): 133x117x200 cm, výška 
x hloubka sedu: 52x70 cm. 

DALVEA NEW
7 750,- 9 990,-

Náš 
tip!

šedá + šedáhnědá + krémová

-7%-22% -5%

NOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ.

bílá + květiny
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závěsné houpací křeslo s nafukovacím PVC polštářem, provedení: 
modrá+oranžová nebo zelená, (ŠxV): 70x150 cm. Model je dodáván bez stojanu. 

SIESTA TYP 1
790,- 890,-

závěsná houpací křesla s PVC 
nafukovacím polštářem, provedení: 
růžová + vzor plameňák, (ŠxV): 70x150 
cm. Model je dodáván bez stojanu. 

SIESTA TYP 2
690,- 790,-

závěsné houpací křeslo, provedení: tmavě 
zelená + měděná + hnědá (dřevěná tyč), 
(ŠxHxV): 120x80x140 cm. Dodává se bez 
stojanu. Model jen do vyprodání zásob

BASKO
1 390,- 1 790,-

no
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g

závěsné křeslo, provedení: modrá nebo červená, (ŠxHxV): 100x130x140 cm. 
Model je dodáván bez stojanu. 

NIKOLO NEW
790,- 990,-

no
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g
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sn
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no
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0 
kg

-22%-20%-16%

-11% -12% -20%

houpací závěsná síť, vyrobená z příjemného textilního 
materiálu, provedení: vzor modrý proužek, (ŠxD): 160x220 cm, 
celková délka: 320 cm, vhodná pro 2 osoby. Dodává se bez 
stojanu. 

KABUKI
490,- 590,-

moderní závěsné křeslo, (ŠxV): 80x120 cm, provedení: bílá, černá, mentolová, šedá, béžově hnědá, greenery 
nebo růžová. Dodává se bez stojanu. 

AMADO 2 NEW

1 090,- 1 330,-

no
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houpací závěsná síť vhodná pro jednu 
osobu, rozměry (ŠxD): 80x200 cm. 
Skládá se ze síťoviny. Model je dodáván 
bez stojanu. 

ATIKA NEW TYP 2
290,- 330,-

závěsné houpací křeslo, provedení: bílá 
(ŠxD): 130x100 cm. Stojan nebo jiný závěsný 
systém není součástí balení. Model jen do 
vyprodání zásob.

KAZAN
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zahradní stojan na houpací síť z oceli 
černé barvy. Vhodné pro zavěšení sítě 
pro jednu osobu. Stojan je dodáván v 
praktickém balení. Rozměry (ŠxHxV): 
300x120x110 cm. 

OTAN NEW TYP 1
1 850,- 2 390,-

zahradní stojan na houpací síť z oceli 
černé nebo bílé barvy. Vhodné pro 
zavěšení sítě pro jednu osobu. Stojan 
je dodáván v praktickém balení. 
Rozměry (ŠxHxV): 275x100x100 cm. 

OTAN NEW TYP 3
1 790,- 1 990,-

praktický stojan na závěsné houpací 
křeslo z oceli černé nebo bílé barvy. 
Rozměry (ŠxHxV): 102x105x195 cm. 

OTAN NEW TYP 2
1 990,- 2 380,-

houpací závěsná síť, provedení: 
vzor šedý nebo tyrkysová/zelený 
pruh, rozměry (ŠxD): 80x200 cm. 
Model je dodáván bez stojanu. 

EVANA NEW
290,- 480,-

houpací závěsná síť, rozměry (ŠxD): 
90x200 cm (vzor proužek). Dodává se 
bez stojanu. Model jen do vyprodání 
zásob.

HAVANA
290,- 340,-
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-14% -39%

-27%

-10%-16%

růžová

bílá

šedá

černá

béžovohnědá

mentolová

greenery

ZÁVĚSNÁ KŘESLA / HOUPACÍ SÍTĚ

550,- 690,-

-22%

-12%

-18%
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350,- 480,-
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stojací lampa, materiál: kov+akryl, 
stříbrná barva, 46x46x165 cm. 
Lampa je dodávána bez žárovky. 
Typ žárovky E27. Model jen do 
vyprodání zásob.

CINDA TYP 13
2 490,- 3 060,- -18%

-12%

stojací lampa, materiál: 
kov+mramor, barva nikl, 
120x35x230 cm. Lampa je 
dodávána bez žárovky. Typ 
žárovky E14. Model jen do 
vyprodání zásob.

CINDA TYP 1
2 590,- 3 190,- -18%

LAMPY

stolní lampa, materiál: kov+textil, 
provedení: měď+šedohnědá 
Taupe. (ŠxHxV): 15x14,5x36 cm 
(celkový rozměr), 14,3x13,6x25,8 
cm (podstavec), 14,5x14,5x17,5 cm 
(stínidlo). Lampa je dodávána bez 
žárovky. Typ žárovky E14. Doplnění 
zásob 30.05.2023.

ANELE

290,- 370,-

stolní lampa, materiál: keramika, 
provedení: bílá+vzor měsíc. (ŠxHxV): 
9x9x20cm, Lampa je dodávána bez 
žárovky. Typ žárovky E14. Doplnění 
zásob 30.05.2023.

DANAR
450,- 530,-

bílá+vzor měsíc

stolní lampy, dodávané bez žárovky. Provedení: 
bílá + šedá a kávová + šedá, materiál: keramika 
+ textil, (ŠxHxV): 18,5x18,5x37 cm. Typ žárovky 
E14. 

QENNY TYP 4
390,- 490,-

stolní lampy, dodávané bez žárovky. Provedení: 
bílá a zelená, materiál: keramika + textil, (ŠxHxV): 
14x14x24 cm. Typ žárovky E14. V provedení 
zelená jen do vyprodání zásob.

QENNY TYP 12
390,- 

bílá

stojací lampy, dodávané bez žárovky, materiál: 
kov + textil. (ŠxHxV): 36x36x148,5 cm. Typ 
žárovky E27. Doplnění zásob 30.05.2023.

stolní lampy, dodávané bez žárovky. Provedení: bílá, šedá, 
šedohnědá tmavá, materiál: keramika + textil, rozměry – stínidlo 
(ŠxV): 16x15 cm, výška podstavce je 32 cm. Typ žárovky E14. 
Doplnění zásob 30.05.2023.

QENNY TYP 1
490,- 550,-

bílá

stolní lampy, dodávané bez žárovky. Materiál: beton + kov 
+ textil, provedení: světle šedá + růžové zlato + zlatá vzor 
(TYP 18), světle šedá + stříbrná + bílá (TYP 19), světle šedá 
+ růžové zlato + černá (TYP 20). (ŠxHxV): 18x18x37,1 cm. 
Typ žárovky E14. Doplnění zásob 30.05.2023.

QENNY TYP 18

490,- 840,-

vzor zlatá bílá

stolní lampa, dodávaná bez žárovky, provedení: 
šedá, materiál: keramika + textil, (ŠxHxV): 
36,5x18x42 cm. Typ žárovky E27. Model jen do 
vyprodání zásob.

stolní lampy, dodávané bez žárovky. Provedení: vzor listy, 
vzor ptáci a vzor květiny, materiál: dřevo + textil, (ŠxHxV): 
19,5x19,5x38,5 cm. Typ žárovky E27. Doplnění zásob 30. 05. 
2023 (Typ 7). 

QENNY TYP 6

390,- 470,- 450,- 560,- 390,- 470,-

vzor listy

stojací lampa, dodávaná 
bez žárovky, materiál: 
chrom+textil. (ŠxHxV): 
15x15x118,5 cm. Typ 
žárovky E27 (2 ks). 

QENNY TYP 21
1 750,- 1 990,-

šedá

vzor ptáci

QENNY TYP 7

šedohnědá taupe

černá

QENNY TYP 20

vzor květiny

QENNY TYP 8

zelená

350,- 450,-
QENNY TYP 13

stolní lampa, dodávaná bez 
žárovky. Materiál: kov+textil, 
provedení: černá. (ŠxHxV): 
25x25x60,5 cm. Typ žárovky 
E27. 

QENNY TYP 15

1 450,- 1 670,-

stolní lampy, dodávané bez 
žárovky, materiál: keramika+textil, 
provedení: bílá/modrá/černá nebo 
oranžová/zelená/modrá. (ŠxHxV): 
16,5x16,5x30,2 cm. Typ žárovky 
E14. Doplnění zásob 30.05.2023.

LENUS
350,- 430,-

oranžová bílá

stolní lampy, materiál: keramika, provedení: 
bílá+vzor hvězda nebo bílá+vzor kočka. (ŠxHxV): 
10x10x21 cm. Lampy jsou dodávány bez žárovky. 
Typ žárovky E14. 

BELLE TYP 1

490,- 590,-

vzor hvězdy vzor kočky

BELLE TYP 2

590,- 650,-
QENNY TYP 5

kávová+šedábílá+šedá

šedá

QENNY TYP 11
550,- 650,-

QENNY TYP 2
390,- 480,-

QENNY TYP 3
290,- 480,-

490,- 590,-

QENNY TYP 19

490,- 590,-

-15%

-17% -17%

bílá

QENNY TYP 16
1 790,- 2 180,-

QENNY TYP 17
1 790,- 2 180,-

černá

-22% -13%

-21%

-18%

-17% -19% -17% -41% -16% -16%

-10% -18% -39%

-20% -9%

moderní visací lampy, materiál: kov, barevné provedení: bílá, černá, šedá nebo zelená. Rozměry (ŠxHxV): 
24,5x24,5x122 cm (celkový rozměr), 8,5x8,5x2,5 cm (podstavec), 24,5x24,5x19,5 cm (stínidlo). Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E27 (max. 40 W). Skladem od 30.05.2023.

TINAN
450,- 560,-

bílá černá šedá zelená
NEW

-19%-15%-16%
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šedá

černá

visací lampy, materiál: kov. Rozměry (ŠxHxV): 
18x18x132,2 cm (celkový rozměr). Lampa je dodávána 
bez žárovky E27. Model jen do vyprodání zásob.

ASTOK
350,- 490,-

bílá

350,- 490,-

350,- 490,-

-15%

-28%-28%

moderní stolní lampy, materiál: kov, barevné provedení: bílá, růžová, zelená, šedá nebo černá. Rozměry (ŠxHxV): 18x18x27 cm 
(celkový rozměr), 12x12x2,5 cm (podstavec), 18x18x24 cm (stínidlo). Lampa je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E27 (max. 60 W). 
Skladem od 30.05.2023.

ANLEY
590,- 730,-

moderní stolní lampy, materiál: dřevo+kov, barevné provedení: bílá+přírodní, růžová+přírodní, žlutá+přírodní, zelená+přírodní, šedá+přírodní 
nebo černá+přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 24x15x46,2 cm (celkový rozměr), 15x15x37 cm (podstavec), 14x14x10,5 cm (stínidlo). Lampa je 
dodávána bez žárovky. Typ žárovky E14 (max. 25 W). Skladem od 30.05.2023.

TREX TYP 1
550,- 680,-

moderní stolní lampy, materiál: kov+textil, barevné provedení: bílá+vzor, modrá+vzor, černá+vzor, žlutá+vzor nebo 
šedá+vzor. Rozměry (ŠxHxV): 10x10x25 cm (celkový rozměr), 10x10x6 cm (podstavec), 10x10x19 cm (stínidlo). Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E14 (max. 40 W). Skladem od 30.05.2023.

AVAM
290,- 340,-

moderní visací lampy, materiál: kov, barevné provedení: bílá, černá, stříbrná nebo zlatá. Rozměry 
(ŠxHxV): 22x22x114,7 cm (celkový rozměr), 22x22x2,5 cm (podstavec), 10x10x9 cm (stínidlo). 
Lampa je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E14 (max. 40 W). Skladem od 30.05.2023.

OKIRA TYP 1
1 090,- 1 350,-

moderní nástěnné lampy, materiál: kov, barevné provedení: bílá, černá, stříbrná nebo zlatá. Rozměry 
(ŠxHxV): 19x10x18,7 cm (celkový rozměr), 8,5x8,5x2,5 cm (podstavec), 10x10x9 cm (stínidlo). Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E14 (max. 40 W). Skladem od 30.05.2023.

OKIRA TYP 2
290,- 370,-

bílá

bílá

bílá

bílá bílá

černá

černá

černá

černá černá

růžová

růžová

modrá

stříbrná stříbrná

šedá

šedá

šedá

zlatá zlatá

zelená

zelená žlutá

žlutá

moderní visací lampy, materiál: kov+dřevo, barevné provedení: 
bílá+přírodní nebo černá+přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 
24,5x24,5x133,5 cm (celkový rozměr), 10x10x2,5 cm (podstavec), 
24x24x24 cm (stínidlo). Lampa je dodávána bez žárovky. Typ 
žárovky E27 (max. 40 W). Skladem od 30.05.2023.

moderní visací lampy, materiál: dřevo+kov, barevné provedení: bílá+přírodní, 
šedá+přírodní nebo černá+přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 37,5x37,5x119,5 cm 
(celkový rozměr), 10x10x2,5 cm (podstavec), 37,5x37,5x15 cm (stínidlo). Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E27 (max. 40 W). Skladem od 30.05.2023.

KOLEN
750,- 900,-

TREX TYP 2
890,- 1 130,-

černá

černá šedá

bílá

bílá

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW
NEW

-19%

-14%

-14% -21%

-19%

-21%

-16%
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stolní lampy, materiál: kov+textil, provedení: bílá, růžová nebo šedá. (ŠxHxV): 
14x14x34 cm (celkový rozměr), 11x11x21 cm (podstavec), 14/11x12,5 cm 
(stínidlo). Lampa je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E14. Doplnění zásob 
30.05.2023.

GAIDEN
350,- 430,-

šedá+bílá

stolní lampy, materiál: keramika+textil, provedení: šedá+bílá nebo růžová+bílá. 
(ŠxHxV): 18x18x36,5 cm (celkový rozměr), 13x13x18 cm (podstavec), 
18x18x18 cm (stínidlo). Lampa je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E14. 

OFRED
390,- 450,-

růžová+bílá
růžovášedá bílá

stolní lampa provedení: 
černá, materiál: kov + textil. 
Typ žárovky E27. Lampa je 
dodávána bez žárovky. Model 
jen do vyprodání zásob.

JADE TYP 4
490,- 620,-

černá
24x24x55 cm

stolní lampy, materiál: kov, barevné 
provedení: matný nikl nebo rose 
gold. Rozměry (ŠxHxV): 17x17x43 
cm (celkový rozměr), 17x18x30 cm 
(podstavec), 10x8x14,5 cm (stínidlo). 
Lampa je dodávána bez žárovky. Typ 
žárovky E14. V provedení rose gold jen 
do vyprodání zásob.

FABEL

550,- 670,-
matný nikl

490,- 730,-
rose gold

stolní lampy, provedení: 
bílá nebo šedá, materiál: 
kov. (ŠxHxV): 21x15x45 cm 
(celkový rozměr). Lampa je 
dodávána bez žárovky E27. 

AIDEN TYP1
550,- 690,-

bílá

stojací lampy, materiál: dřevo+textil, provedení: natural+bílá, černá+bílá nebo 
černá+šedá. Lampy jsou dodávány bez žárovky. Typ žárovky E27, rozměry 
(ŠxHxV): 40x30x145,3 cm. Model pouze do vyprodání zásob. 

LILA TYP 6
2 190,- 2 470,-

dřevo natural+bílá

LILA TYP 9
1 350,- 1 990,-

dřevo černé+bílá

šedá

stojací lampy, materiál: kov. 
Provedení: šedá nebo bílá (ŠxHxV): 
31x22x139,2 cm (celkový rozměr). 
Lampa je dodávána bez žárovky E27. 

AIDEN TYP 2
890,- 1 130,-

bílá

moderní stojací lampy, materiál: kov, barevné 
provedení: matný nikl nebo rose gold. 
Rozměry (ŠxHxV): 22x22x141 cm (celkový 
rozměr), 22x22x134 cm (podstavec), 
16,5x16,5x17,5 cm (stínidlo). Lampa je 
dodávána bez žárovky. Typ žárovky E27. 

AVIER TYP 2

rose gold
1 450,- 1 660,-1 290,- 1 640,-

matný nikl

moderní visací lampy, materiál: 
kov, barevné provedení: matný nikl 
nebo rose gold. Rozměry (ŠxHxV): 
16,5x16,5x120 cm (celkový rozměr), 
16,5x16,5x17,5 cm (stínidlo). Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ žárovky 
E27. Model jen do vyprodání zásob.

AVIER TYP 3

rose gold
490,- 670,-390,- 570,-

matný nikl

moderní stolní lampy, materiál: 
kov, barevné provedení: matný 
nikl nebo rose gold. Rozměry 
(ŠxHxV): 13x13x39,5 cm (celkový 
rozměr), 13x13x35 cm (podstavec), 
10,5x10,5x11,2 cm (stínidlo). Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ 
žárovky E14. 

AVIER TYP 1
rose gold
690,- 890,-

rose gold
1 450,- 1 990,-

650,- 790,-
matný nikl

moderní visací lampy, materiál: kov, barevné 
provedení: matný nikl nebo rose gold. 
Rozměry (ŠxHxV): 76x10,5x113,7 cm (celkový 
rozměr), 10,5x10,5x11,2 cm (stínidlo). Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ žárovky E14. V 
provedení rose gold jen do vyprodání zásob.

AVIER TYP 4

šedá

dřevo černé+šedá

LILA TYP 10
1 890,- 2 690,-

stolní lampa, provedení: dřevo natural + 
bílá, (ŠxHxV): 29x20x56 cm, materiál: 
dřevo+textil. Lampa je dodávána bez 
žárovky. Typ žárovky E27. Model pouze 
do vyprodání zásob. 

LILA TYP 1
1 190,- 1 490,-

dřevo natural+bílá

matný nikl
1 350,- 1 840,-

-20%

šedáčerná

závěsné lampy, provedení: bílá, černá nebo šedá, 
materiál: kov, (ŠxHxV): 15,5x15,5x121,2 cm (celkový 
rozměr). Lampa je dodávána bez žárovky E27. Bílá i 
šedá jen do vyprodání zásob.

AIDEN TYP 3
350,- 490,-

bílá

390,- 530,- 350,- 490,-

-28% -28%

stojací lampa, materiál: nerezavějící ocel 
+ mramor + kov, provedení: nikl + černý 
mramor, rozměry (ŠxHxV): 170x38x200 
cm, nastavitelná na šířku 170 cm. Lampa 
je dodávána bez žárovky. Typ žárovky 
E27. Model jen do vyprodání zásob.

CINDA TYP 16
2 650,- 3 230,- -17%

růžováčerná

závěsné lampy, provedení: bílá, černá nebo 
růžová, materiál: kov, (ŠxHxV): 10,7x10,7x122 cm 
(celkový rozměr). Lampa je dodávána bez žárovky 
E27. Růžová jen do vyprodání zásob.

LUKEN
290,- 390,-

bílá

290,- 390,- 250,- 390,-

-35%

-20% -20%

-25%-25%

šedá

visací lampy, materiál: kov. Rozměry (ŠxHxV): 
26,3x24,3x117,5 cm (celkový rozměr). Lampa 
je dodávána bez žárovky E14. Model jen do 
vyprodání zásob.

DEVAN
790,- 1 090,-

bílá

LAMPY

-29%

-18%

-11% -32%

-20%

-32%-17% -17% -22%

-13%

-31%-21% -12% -26%

-27%

-26%

-27%

-26%
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rozměr (ŠxD): 40x150 cm, 
bílá barva 

MALKIA TYP 8
1 550,- 1 750,-

rozměr (ŠxD): 36x126 cm, smetanová 
barva 

MALKIA TYP 12
1 050,- 1 230,-elegantní stojanové zrcadlo, materiál: 

kovový stojan + plastový rám, barevné 
provedení: béžová, rozměry (ŠxV): 
40x150 cm. 

ASUEL
1 450,- 1 550,-

elegantní stojanové zrcadlo, materiál: kovový stojan + dřevěný rám, barevné provedení: bílá – zlatý ornament, bílá – jemný vzor, černá – jemný vzor nebo hnědá – vyřezávaný vzor. Rozměry (ŠxV): 40x150 cm. 

LAVAL
1 450,- 

bílá – jemný vzor

rozměr (ŠxD): 38x128 cm, 
stříbrná barva 

MALKIA TYP 3
650,- 890,-

rozměr (ŠxD): 50x80 cm, 
černá barva 

MALKIA TYP 1
690,- 890,-

rozměr (ŠxD): 54x64 cm, bílá 
barva 

MALKIA TYP 2
690,- 990,-

rozměr (ŠxD): 60x90 cm, 
patinovaná stříbrná barva 

MALKIA TYP 6
890,- 990,-

černá – jemný vzor

rozměr (ŠxD): 29x145 cm, hnědá 
barva 

MALKIA TYP 4
790,- 1 090,-

rozměr (ŠxD): 38x128 cm, stříbrná 
barva 

MALKIA TYP 5
890,- 990,-

bílá – zlatý ornament hnědá – vyřezávaný vzor

rozměr (ŠxD): 64x94 cm, stříbrná 
barva 

MALKIA TYP 7
1 190,- 1 440,-

rozměr (ŠxD): 78x108 cm, bílá barva 

MALKIA TYP 9
1 590,- 1 950,-

rozměr (ŠxD): 66x96 cm, stříbrná 
barva 

MALKIA TYP 11
790,- 930,-

rozměr (ŠxD): 62x72 cm, bílá barva 

MALKIA TYP 13
1 050,- 1 230,-

rozměr (ŠxD): 62x82 cm, bílo-zlatá 
barva 

MALKIA TYP 14
790,- 

rozměr (ŠxD): 62x82 cm, zlatá barva 

MALKIA TYP 15
1 090,- 1 260,-

Elegantní zrcadla s dřevěným rámem v různých barevných 
provedeních.malkia

-27% -11% -10%

-26% -22%

-14%

-6%

-30% -10% -17%

-13%-14%-15%-18%
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ořech

stojanové zrcadlo s designovým rámem, materiál: 
dřevěný rám+plast, provedení: hnědá, rozměry 
(ŠxHxV): 42x30x158 cm. 

PANTOS
1 490,- 1 980,-

praktické stojanové zrcadlo 
s věšákovou zadní části, 
materiál: MDF, barevné 
provedení: bílá, rozměry 
(ŠxV): 37x168 cm. 

TARAN NEW
2 250,- 2 490,-

ELISON
jednoduchá elegantní zrcadla s kovovým rámem v různých barevných provedeních. Model jen do vyprodání zásob.

1 360,- 1 830,-

TYP 3 stříbrná 60x90 cm 

elegantní stojací zrcadlo, materiál: 
kovový stojan + plastový rám, barevné 
provedení: bílo-stříbrná, rozměry (ŠxV): 
45x170 cm. 

CASIUS
2 150,- 2 660,-

elegantní stojanové zrcadlo, materiál: kovový stojan + plastový 
rám, barevné provedení: zlatý nebo stříbrný rám, rozměry 
(ŠxV): 50x168 cm. 

ODINE
2 150,- 2 650,-

zlatá bílá/stříbrná

praktické zrcadlo na kolečkách, materiál: MDF, barevné provedení: bílá, černá nebo 
hnědá, rozměry (ŠxV): 40x168 cm. 

NEPTUN
1 690,- 2 580,-

hnědá černá bílá

TYP 9 stříbrná/černá 
60x90 cm 

890,- 1 110,-

TYP 12 60x60 cm 

590,- 760,-

stojanové zrcadlo – masivní dřevo, barva: ořech nebo dub, 
(ŠxV): 58x150 cm. 

ZRCADLO
dub

1 390,- 1 770,-

zrcadlo, materiál: MDF, 
provedení: bílá lesk (ŠxV): 48x154 
cm. Model jen do vyprodání 
zásob.

SASKIA
1 790,- 2 150,-

-16%

praktické stojanové zrcadlo, materiál: masivní dřevo, barevné 
provedení dub nebo cappuccino, (ŠxV): 38x149,5 cm. 

AIDA NEW
1 790,- 

cappuccino dub

elegantní stojanové zrcadlo, materiál: 
kov gold chrom – zlatá, rozměry 
(ŠxHxV): 44x35x154 cm. 

LUSET
2 590,- 2 690,-

zlatá

věšák – sluha, materiál: kov, 
provedení: šedá, (ŠxHxV): 
46x30x108 cm. 

OTMAR
790,- 890,-

věšák – sluha se židlí, kov 
– stříbrná+MDF fóliovaná – 
buk, (ŠxHxV): 50x46x119 cm. 

FRANK
1 090,- 1 350,-

věšák, provedení: chrom + dřevo 
přírodní, (ŠxHxV): 46x28x110 cm. 

SUNIL
850,- 999,-

věšák – sluha, chrom + MDF 
fóliovaná, buk, (ŠxHxV): 
46x30x110 cm. 

ELO
590,- 740,-

věšák – sluha, kov – 
stříbrná+dřevo – buk+mramor 
– černý, výška: 118 cm, průměr 
30 cm. 

LUKE
1 090,- 1 490,-

věšák – sluha, kov – chrom + dřevo 
– buk, (ŠxHxV): 48x28x111 cm. 

IVAN
750,- 830,-

-19% -22% -25%

věšák, materiál: kov, provedení: 
bílá, rozměry (DxV): 55x180 cm. 
Doplnění zásob 29.05.2023.

CALVIN
790,- 

 ZRCADLA / VĚŠÁKY

-21%-3%

-34%

-19% -24%-18%

-9%

-11%

-9%-20%

-19%

-26% -14%stojan na deštníky, kov – 
chrom+sklo – černé, průměr: 
26 cm, výška: 60 cm. 

OLDO
890,- 



Ceny jsou uváděny včetně DPH, bez dekorací, dopravy a platí do vyprodání skladových zásob. V případě, že zboží není na skladě, informujte se o možnosti doobjednání. Rozměry uváděné u 
čalouněného nábytku mohou mít výrobní toleranci ve smyslu platných norem. Barevné vyobrazení výrobků v tomto tištěném materiálu, navzdory snaze o co nejvěrnější podání barev, nemusí 
být vlivem tisku a tiskového zpracování zcela identické s reálným odstínem výrobků. Barevné vyobrazení produktů na stránkách e-shopu může být ovlivněno nastavením Vašeho zobrazovacího 
zařízení. Zboží je dodáváno v demontu. Sortiment v tomto katalogu je nabídkou společnosti Kondela s.r.o. v rámci velkoobchodního prodeje.

Sortiment je v nabídce od 28.04.2023 až do vydání nového katalogu nebo do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou platné ke dni vydání tohoto katalogu (28.04.2023), o aktuální ceně se informujte u prodejce.

věšák, provedení: černý nebo bílý 
kov + mramorová podstava, průměr 
37 cm, výška 175 cm. 

ALAN NEW
960,- 

VASIL
850,- 1 150,-

BELVIN
740,- 

CHARLES
699,- 880,-

SIMON
790,- 

HORST
1 050,- 1 290,-

WILLY
660,- 

ZORO NEW
990,- 1 190,-

LORIK
490,- 

ELOS
940,- 

Věšák, bílý kov + plastová podstava, 
průměr: 30,5 cm, výška: 171 cm. 

FLOVER

věšák, materiál: kov, černá nebo bílá + 
plastová podstava, průměr: 33 cm, výška: 
175 cm. V provedení bílá doplnění zásob 
29.05.2023.

SADIK
750,- 

věšák, provedení: kov bílý, černý nebo hnědý + 
mramorová podstava, průměr 37 cm, výška 175 cm. V 
provedení bílá a hnědá doplnění zásob 29.05.2023.

JIMY NEW
690,- 

věšák, materiál: kov + mramorová 
podstava, provedení: černá nebo 
bílá, výška: 175 cm. V provedení bílá 
doplnění zásob 29.05.2023.

ELDER
790,- 

věšák, materiál: kov + mramorová 
podstava, provedení: bílá, rozměry: 
(DxV): 37x173 cm. 

DION
650,- 

věšák, materiál: kov + mramorová 
podstava, provedení: černá, 
rozměry: (DxV): 37x173 cm. 
Doplnění zásob 29.05.2023.

EFRAN
690,- 

PLENTO
790,- 990,-

ADRESA PRODEJNY, KDE NALEZNETE NABÍZENÉ ZBOŽÍ. 

990,- 

věšák, materiál: kov/dřevo/plast. 
Rozměry (ŠxHxV): 35x35x192 cm. V 
provedení buk jen do vyprodání zásob.

HUBERT
1 090,- 1 450,-

-24%

buk olše

věšák, provedení: mramorová 
podstava, kov oranžové a stříbrné 
barvy + bukové dřevo, průměr 38 
cm, výška 180 cm. Model jen do 
vyprodání zásob.

věšák, materiál: kov+dřevo, 
provedení: černá + dub smoke, 
rozměry: (ŠxHxV): 49x49x179 cm. 

věšák, provedení: černý kov + dřevo 
přírodní barvy, průměr 30 cm, výška 
198 cm. 

věšák, provedení: chrom + dřevo v 
barvě ořech, průměr 30,5 cm, výška 
182 cm. 

věšák, provedení: bílý kov + dřevo 
přírodní barvy, průměr 30 cm, 
výška 180 cm. 

věšák, materiál: kov+plast, 
provedení: černá+plastová 
podstava, průměr: 29 cm, 
výška: 172 cm. 

věšák, provedení: kov 
stříbrné barvy + dřevo buk, 
(ŠxHxV): 49x51x178 cm. 

věšák, provedení: 
kov stříbrné barvy + 
dřevo buk, (ŠxHxV): 
45x45x174 cm. 

věšák, materiál: 
kov+mramor, provedení: 
černá + mramorová 
podstava, průměr: 37 cm, 
výška: 175 cm. 

věšák, provedení: bílý 
kov + mramorová 
podstava, průměr 37 
cm, výška 175 cm. 

-18%-16%-26%-20%

-20%

1 550,- 

Bob
Razítko

bobou
Textové pole
Nám. Dr. E. Beneše 1699, 769 01 Holešov+420 602 530 131,  info@janis-holesov.cz


