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A

L/P

TREVOR Rohová sedací souprava FB300LS+TOORC
š*v*h: 280*79/86*225 cm, výška sedu 44 cm, hloubka sedu 55 cm 

B300L/R
š*v*h: 178*79/86*101 cm

FB300L/RS
š*v*h: 178*79/86*101 cm

CH00L/R
š*v*h: 102*79/86*168 cm

E100
š*v*h: 55*79/86*101 cm

B 150L/R
š*v*h: 104*79/86*101 cm

E150
š*v*h: 78*79/86*101 cm

E300
š*v*h: 156*79/86*101 cm

FE300S
š*v*h: 156*79/86*101 cm

C200
š*v*h:154*79/86*101 cm

C300
š*v*h: 200*79/86*101 cm

EK00
š*v*h: 99*79/86*99 cm

EK01
š*v*h: 114*79/86*114 cm

T00L/R
š*v*h: 102*79/86*225 cm

P000
š*v*h: 80*43*60 cm

C2EL/R
š*v*h: 154*79/86*101 cm

C2E2
š*v*h: 154*79/86*101 cm

CE3EL/R
š*v*200*79/86*101 cm

C3E2
š*v*h: 200*79/86*101 cm

B150EL/R
š*v*h: 104*79/86*101 cm

B3L/R
š*v*h: 178*79/86*101 cm
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A

L/P

MONZA Rohová sedací souprava FB300LS+TOOR
š*v*h: 281*85/103*226 cm, výška sedu 48 cm, hloubka sedu  55 cm

CH00L/R

P000

C2EL/R C2E2EK01 T00L/R

E100
š*v*h: 57*85/103,3*10 cm

E150
š*v*h: 79*85/103,3*102 cm

E300
š*v*h: 156*85/103,3*102 cm

FE300S
š*v*h: 156*85/103,3*102 cm

C200
š*v*h: 141*85/103,3*102 cm

C300
š*v*h: 184*85/103,3*102 cm

B150L/R
š*v*h: 93*85/103,3*102 cm

FB300L/RS
š*v*h: 170*85/103,3*102 cm

B300L/R
š*v*h: 170*85/103,3*102 cm

Ek00
š*v*h: 102*85/103,3*102 cm

š*v*h: 115*85/103,3*115 cm š*v*h: 115*85/103,3*226 cm š*v*h: 101*85/103,3*170 cm

š*v*h: 80*43*60 cm

š*v*h: 141*85/103,3*102 cm š*v*h: 141*85/103,3*102 cm

C3EL/R
š*v*h: 184*85/103,3*102 cm

C3E2
š*v*h: 184*85/103,3*102 cm

B150EL/R
š*v*h: 93*85/103,3*102 cm

B3EL/R
š*v*h: 170*85/103,3*102 cm
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A

L/P

FABIEN Rohová sedací souprava FB300LS+CHOOR
š*v*h: 295*85/103*226 cm, výška sedu 48 cm, hloubka sedu 55 cm 

E100
š*v*h: 57*85/103*105 cm

E150
š*v*h: 79*85/103*105 cm

E300
š*v*h: 156*85/103*105 cm

FE300S
š*v*h: 156*85/103*105 cm

C200
š*v*h: 169*85/103*105 cm

C300
š*v*h: 214*85/103*105 cm

B 150L/R
š*v*h: 107*85/103*105 cm

B300L/R
š*v*h:186*85/103*105 cm

FB300L/RS
š*v*h: 186*85/103*105 cm

EK00
š*v*h: 100*85/103*100 cm

EK01
š*v*h: 115*85/103*115 cm

T00L/R
š*v*h: 109*85/103*226 cm

CH00L/R
š*v*h: 107*85/103*170 cm

P000
š*v*h: 80*43*60 cm

C2EL/R
š*v*h: 169*85/103*105 cm

C2E2
š*v*h: 169*85/103*105 cm

C3EL/R
š*v*h: 214*85/103*105 cm

C3E2
š*v*h: 214*85/103*105 cm

B150EL/R
š*v*h: 107*85/103*105 cm

B3EL/R
š*v*h: 186*85/103*105 cm
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A

L/P

EVORA Rohová sedací souprava B150EL+EKOO+FE300S+TOORC
š*v*h: 301*79/86*226 cm, výška sedu 45 cm, hloubka sedu  55 cm

B300L/R
š*v*h: 190*79/86*102 cm

E100
š*v*h: 57*79/86*102 cm

E150
š*v*h: 79*79/86*102 cm

E300
š*v*h: 158*79/86*102 cm

FE300S
š*v*h: 158*79/86*102 cm

C200
š*v*h: 176*79/86*102* cm

C300
š*v*h: 224*79/86*101 cm

B 150L/R
š*v*h: 112*79/86*102 cm

FB300L/RS
š*v*h: 190*79/86*102 cm

Ek00
š*v*h: 102*79/86*102 cm

 EK01
š*v*h: 112*79/86*112 cm

T00L/R
š*v*h: 111*79/86*226 cm

CH00L/R
š*v*h: 111*79/86*170 cm

P000
š*v*h: 80*43*60 cm

C2EL/R
š*v*h: 176*79/86*102 cm

C2E2
š*v*h: 176*79/86*102 cm

C3EL/R
š*v*h: 224*79/86*102 cm

C3E2
š*v*h: 224*79/86*102 cm

B150EL/R
š*v*h: 112*79/86*102 cm

B3EL/R
š*v*h: 190*79/86*102 cm
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L/P

GALAXY Rohová sedací souprava B3L+TOOR
š*v*h: 309*83/107*242 cm, výška sewdu 47 cm, hloubka sedu 56 cm 

E150
š*v*h: 86*83/107*115 cm

B300L/R
š*v*h: 195*83/107*117 cm

B150L/R
š*v*h: 110*83/107*117 cm

T02L/R
š*v*h: 114*83/107*242 cm

E150EL
š*v*h: 86*83/107*115 cm

B 150EL/R
š*v*h: 110*83/107*117 cm

B3EL/R
š*v*h: 195*83/107*117 cm

B3E2L/R
š*v*h: 195*83/107*117 cm
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MASTER Možnost očalounit záda

„Vyrobíme sestavu přesně podle Vašich představ“

3+1+1 

L/P

A B C

Roh 2S
š*v*h: 95*90*95 cm

OT 1
š*v*h: 70*90/100*170 cm

OT 2
š*v*h: 92*90/100*180 cm

Taburet pevný prvek
š*v*h: 64*45*88 cm

Taburet s úlož. prostorem
š*v*h: 64*45*88 cm

Jednosed 1S(70)
š*v*h: 70*90/100*95 cm

Bok-P/LA, B, C
š*v*h: 26/18/11*58*85 cm

Dvojsed 2S(110)
š*v*h: 110*90/100*95 cm

Dvojsed 2S(140)
š*v*h: 140*90/100*95 cm

Trojsed 3S
š*v*h: 200*90/100*95 cm

Roh 1R
š*v*h: 95*90/100*95 cm

Dvojsed 2P(110)
š*v*h: 110*90/100*95 cm

Jednosed 1P(70)
š*v*h: 70*90/100*95 cm

Trojsed 3R
š*v*h: 200*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 195*120 cm

Trojsed 3P
š*v*h: 200*90/100*95 cm

Dvojsed 2R(140)
š*v*h: 140*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 125*135+ 55 cm

Dvojsed 2P(140)
š*v*h: 140*90/100*95 cm

(polohovatelné záhlavníky) (pevné záhlavníky)

(pevné nebo polohovatelné záhlavníky)

Modulová sedací souprava BOK B+2S140+ROH2S+3R+OT2
š*v*h: 387*90/100*253/180 cm, výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 54 cm, plocha pro spaní: 120*195 cm
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SOLO II

ROXI

SOLO

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*95/105*180 cm, plocha pro spaní: 128*195 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*95/105*180 cm, plocha pro spaní: 128*195 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 262*95/105*170 cm, plocha pro spaní: 128*210 cm

L/P

L/P

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

ORION I Rohová sedací souprava 
š*v*h: 245*90/103*180 cm,
plocha pro spaní: 128*190 cm

3+1+1 

KANON Rohová sedací souprava s 1 bokem 
š*v*h: 270*100*210 cm,
plocha pro spaní: 125*200 cm

L/P

3+1+1 

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm výška sedu: 45 cm

hloubka sedu: 56 cm
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SARA

ALEX

BRUNO

Pohovka
š*v*h: 200*100*95 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

Pohovka
š*v*h: 230*99*100 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

Pohovka
š*v*h: 230*99*100 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 60 cm

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 60 cm

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 60 cm

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 45 cm

A

A

A

ADA křeslo
š*v*h: 75*95*85 cmADA Pohovka

š*v*h: 205*95*93 cm,
plocha pro spaní: 125*186 cm

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 57 cm
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IBIZA II
Rohová sedací souprava, 
š*v*h: 275*80/98*210 cm,
výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 130*200 cm

IBIZA I

IBIZA IV

Křeslo 1/2B TaburetIBIZA  3/2BIBIZA  2/2B

IBIZA III
š*v*h: 278*80/98*172 cm š*v*h: 274*80/98*239 cm

š*v*h: 364*80/98*274 cm 

š*v*h: 50*47*50 cmš*v*h: 225*80/98*99 cmš*v*h: 170*80/98*99 cmš*v*h: 115*80/98*99 cm

Plocha pro spaní: 130*210 cm

Plocha pro spaní: 130*200 cm

Plocha pro spaní: 130*200 cm

IBIZA 2/B nebo 2/PB IBIZA 3/B nebo 3/FB
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BARI I

Křeslo 1/2B TaburetBARI  3/2BBARI  2/2B

BARI III
š*v*h: 271*80/98*199 cm

š*v*h: 50*42*50 cmš*v*h: 220*80/98*99 cmš*v*h: 165*80/98*99 cm

BARI 3/B nebo 3/FB BARI 3 nebo 3/P

š*v*h: 109*80/98*99 cm

BARI II
š*v*h: 271*80/98*221 cm

Plocha pro spaní: 128*200 cm Plocha pro spaní: 128*200 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 272*80/98*172 cm, 
výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 128*215 cm
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AMELIA

VIKI

Rohová sedací souprava
š*v*h: 252*90/96*185 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 126*190 cm

L/P

L/P

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmFLEX

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 225*105*160 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 50 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 218*90/105*166 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 57 cm, 
plocha pro spaní: 127*196 cm

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


15

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmBONO Rohová sedací souprava  

š*v*h: 225*91/109*170 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 130*204 cm

MEGAN Rohová sedací souprava
š*v*h: 238*90/105*166 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 127*196 cm

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmSYDNEY II Rohová sedací souprava  

š*v*h: 280*80/100*175 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 53 cm, 
plocha pro spaní: 128*225 cm
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Taburet otvírací 60/60 
š*v*h: 60*42*60 cm

Taburet otvírací 92/50
š*v*h: 92*42*50 cm Křeslo 

š*v*h: 95*88/105*95 cm

2 bez boků rozkládací  
š*v*h: 150*88/105*95 cm

plocha pro spaní 120 x 150 cm

2 bez boků s úložným prostorem
š*v*h: 150*88/105*95 cm

1 bez boků s úložným prostorem
š*v*h: 75*88/105*95 cm

Roh pevné záhlavníky  
š*v*h: 93*88/105*93 cm

Otoman s úložným 
prostorem

š*v*h: 95*88/105*165 cm

Otoman XL s úložným
prostorem

š*v*h: 95*88/105*195 cm

Bok 18 - 28  
š*v*h: 18*61*95 / 28*61*95 cm

VERA Rohová sedací souprava
š*v*h: 265*88/105*195, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm

A

L/P
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VIENNA IV

GASTO

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 340*89/105*178/165 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm
plocha pro spaní: 120*275 cm

Rohová sedací souprava š*v*h: 240*89/105*168 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm

Křeslo
š*v*h: 94*89/105*95 cm

A

L/P

A

L/P

VIENNA I VIENNA III

Taburet

Křeslo

270*89/105*165 cm
plocha pro spaní: 120*225 cm plocha pro spaní: 120*200 cm

265*89/105*178 cm

60*45*60 cm

100*89/105*95 cm
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OPAL S01/S02 Rohová sedací souprava
š*v*h: 278*84/100*200 cm, výška sedu 43 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 120*226 cm

L/P

OPAL S03/S04

11
85
7

143

F*

(26F*+43B*)

278

2
0
0

278

2
0
0

S05 - 

S06 - (40L*+50+27F*)

(26F*+ 50+41L*)S03 - (42B*+28F*+50+41L*)    

S04 - (40L*+50+28F*+43B*)

278

2
2
4

354

2
0
0

2
2
4

L L

S 01 -

57

278

2
0
0

(42B*+27F*)S 02 -
F - funkce rozkladu

plocha pro spaní: 118*226 cm

S03 S05

354

2
0
0

2
2
4

L
S04

Legenda

26F*
Trojsed 1RL

27F*
Trojsed 1RP

42B*

Lenoška
1RLL

28F*
Trojsed bez R

40L*

Lenoška
pravá

43B*

Lenoška
1RP

50
Roh

F*

Funkce
rozkladu

B - výklop

Úložný
prostor

L

41L*

Lenoška
pravá

Opěrka
levá - 63

Trojsed 1RL
25F*

Křeslo 1RL
11

Křeslo 1RP
12

Křeslo bez R
13

Křeslo 2R
10

Opěrka
pravá-64

L
Úložný
prostor
L - zásuvka

F - funkce rozkladu

B - úložný prostor-výklop

L - úložný prostor-zásuvka

2R - s dvěma područkami

1RL - s levou područkou

1RP - s pravou područkou

bez R - bez područek
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GALA S01/S02 Rohová sedací souprava 
š*v*h: 267*100*210 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 56 cm,
plocha pro spaní: 119*187 cm

3+1+1 

L/P

138

1
0
0

230

5
61
0
0

30 / 30F*

Trojsed 2R

1
0
0

96

L

20 L
Dvojsed 2R Křeslo

10

1
0
0

S01 (26F*+50+22L*)

2
1
0

267

S02 (21L*+50+27F*)

1
0
0

255

1
6
01

0
0

330

1
6
0

2
1
0

S03 (26F*+43)

S04 (42+27F*)

S05 (42+28F*+50+22L*)
S06 (21L+50+28F*+43)

S01 S03

S05

2
1
0

310

S12 (21L*+50+32F*)

1
0
0

296

1
6
01

0
0

375

1
6
0

2
1
0

S13 (31F*+43)
S14 (42+32F*)

S15 (42+33F*+50+22L*)
S16 (21L+50+33F*+43)

S11 (31F*+50+22L*)

S11S13

S15

2
1
0

310

S48 (26L*+50+27F*)

1
0
0

S47 (26F*+50+27L*)

267

2
1
0

2
6
7

S47
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KUBA S05/06

HAVANA

OXFORD S01/02

Rozklad na každodenní spaní

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 267*85*185 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 140*190 cm

Pohovka 3F š*v*h: 244*98*98 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 56 cm. plocha pro spaní: 118*190 cm 
Phovka 2     š*v*h: 172*98*98 cm
Křeslo          š*v*h: 112*98*98 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 248*91*176 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 57 cm
Plocha pro spaní: 125*185 cm

3+1+1 

3+1+1 

L/P

L/P
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ONTARIO

NAPOLI

OLIMP

Rohová sedací souprava
š*v*h: 225*95/104*195 cm, výška sedu: 44 cm, 
hloubka sedu: 57 cm, plocha pro spaní: 120*198 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*103*196 cm, výška sedu: 47 cm, 
hloubka sedu: 56 cm, plocha pro spaní: 126*200 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 230*85*140 cm, výška sedu, 42 cm, hloubka sedu: 52 cm
plocha pro spaní: 143*200 cm

A

A

A
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ASPEN

MONAKO

BRAVA

Pohovka 
š*v*h: 220*90*98 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 52 cm, 
plocha pro spaní: 143*190 cm

Pohovka 
š*v*h: 197*98*100 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 141*197 cm

Pohovka 
š*v*h: 196*92*98 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 52 cm,
plocha pro spaní: 143*196 cm

A

A

A
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JULA

YOCA

Pohovka 
š*v*h: 209*90*95 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 58 cm, 
plocha pro spaní: 143*193 cm

Pohovka 
š*v*h: 196*90*90 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 135*196 cm

A

A

A A

MADRID
Pohovka 
š*v*h: 196*93*97 cm, výška sedu: 47 cm, 
hloubka sedu: 55 cm
plocha pro spaní: 143*196 cmMEGA Pohovka 

š*v*h: 230*93*110 cm, výška sedu: 47 cm, 
hloubka sedu: 65 cm 
plocha pro spaní: 160*200 cm
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Pohovka + 2 křesla
 š*v*h: 195*95*100 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 50 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

Křeslo,
hloubka sedu: 45 cm
š*v*h: 65*101*79 cmFILIP

BORA Pohovka
š*v*h: 236*95*102 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 60 cm, 
plocha pro spaní: 156*192 cm

Křeslo
š*v*h: 101*90*95 cm

FANTOM Pohovka 
š*v*h: 202*95*100 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 70 cm
plocha pro spaní: 160*202 cm
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(ceny za akční látky)

MALTA BIS

INFINITI II

NEXT Pohovka 
š*v*h: 195*93*93 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 50 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cm

A

Pohovka 
š*v*h: 236*95*102 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 156*192 cm

Pohovka 
š*v*h: 194*95*94 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 65 cm,
plocha pro spaní: 152*194 cm
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MOLDE LONG

MOLDE

L/P

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 300*80*160 cm, výška sedu: 49 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 145*270 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 230*80*160 cm, výška sedu: 49 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 145*200 cm
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MAX

MAX 3

Křeslo 
š*v*h: 115*83*96 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 80*196 cm

3 pohovka 
š*v*h: 160*83*96 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 132*196 cm

MAX 2 2 pohovka
š*v*h: 145*83*96 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 112*196 cm
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Pohovka 
š*v*h: 195*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cmGRANDE NEW

GRANDE NEW I Pohovka  
š*v*h: 225*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

GRANDE KŘESLO GRANDE TABURET

Křeslo, 
výška sedu: 46 cm
hloubka sedu: 46 cm
š*v*h: 65*101*79 cm

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm
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Pohovka 
š*v*h: 195*100*96 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

Pohovka 
š*v*h: 225*100*96 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

FARO

FARO I

FARO KŘESLO FARO TABURET

A

A

Křeslo, 
výška sedu: 46 cm
hloubka sedu: 46 cm
š*v*h: 65*101*79 cm

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm
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TA
BU

RE
TY

KŘ
ES

LA

š*v*h: 40*42*40 cm

Taburet 40x40 bez ÚP

š*v*h: 40*42*40 cm

Taburet 40x40 s ÚP

š*v*h: 48*40*35 cm

Taburet s úložným prostorem

š*v*h: 65*100*81 cm
Křeslo Katka

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 48 cm

výška sedu: 41 cm,
hloubka sedu: 52 cm

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 50 cm

š*v*h: 65*105*81 cm
Křeslo de Luxe

š*v*h: 65*103*81 cm
Křeslo Martina

TABURETY - KŘESLA

š*v*h: 200*105*90 cm
Pohovka UŠÁK III bez f. spaní Pohovka UŠÁK II bez f. spaní

š*v*h: 200*96*96 cm
Pohovka Martina s rozkladem a úložným prostorem 

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 57 cm

výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 52 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

š*v*h: 146*105*90 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 51 cm,
hloubka sedu: 50 cm

š*v*h: 90*105*90 cm š*v*h: 71*116*75 cm
UŠÁK křeslo UŠÁK VIGO 

výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 55 cm výška sedu: 45 cm,

hloubka sedu: 55 cm
výška sedu: 42 cm,

hloubka sedu: 55 cm

š*v*h: 90*102*90 cm
UŠÁK komfort

š*v*h: 76*102*90 cm
UŠÁK RELAX

š*v*h: 51*42*70 cm
TABURET RELAX

š*v*h: 90*102*90 cm

UŠÁK komfort 
s volánem

UŠÁK III NOVA
š*v*h: 230*112*85 cm plocha pro spaní: 120*190 cm
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TABURET kostka

Provedení: Ekokůže

TABURET long

BANC 90 otvírací BANC 120 otvírací KOSTKA otvírací

TABURET ADAMEGAN otvírací TABURET V otvírací

Provedení: Ekokůže

Provedení: Ekokůže Provedení: EkokůžeProvedení: Ekokůže

š*v*h: 47*41*47 cmš*v*h: 150*41*47 cm

š*v*h: 90*46*44 cm š*v*h: 120*46*44 cmš*v*h: 46*44*46 cm

š*v*h: 52*45*52 cm š*v*h: 50*45*50 cmš*v*h: 50*45*50 cm

š*v*h: 40*41*40 cm
RONDO

CLUB křeslo

Provedení: Ekokůže

š*v*h: 67*76*65 cm
výška sedu: 48 cm

CLUB dvoused

Provedení: Ekokůže

š*v*h: 120*76*65 cm
výška sedu: 48 cm

výška sedu: 41 cmvýška sedu: 41 cm

výška sedu: 44 cm výška sedu: 44 cmvýška sedu: 44 cm

výška sedu: 45 cm výška sedu: 45 cmvýška sedu: 45 cm

výška sedu: 41 cm
Provedení: Ekokůže

KŘESLA - TABURETY
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MEGAN Provedení: dub artisan
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

komoda 4
š*v*h: 200*80*42 cm

komoda 5
š*v*h: 156*80*42 cm

komoda 1
š*v*h: 115*80*42 cm

komoda 2
š*v*h: 70*125*42 cm

komoda 3
š*v*h: 115*80*42 cm

RTV stolek 2
š*v*h: 200*57*42 cm

RTV stolek 1
š*v*h: 140*57*42 cm

noční stolek
š*v*h: 50*60*42 cm

postel s roštem L20

90    š*v*h: 112*33/69*204 cm
120  š*v*h: 142*33/69*204 cm
140  š*v*h: 162*33/69*204 cm
160  š*v*h: 182*33/69*204 cm

    

nástavec ke stolu LACZ noha chrom

š*v*h: 70*74*70 cm

konferenční stolek
š*v*h: 115*48*60 cm

konferenční stolek SK
š*v*h: 60*48*60 cm
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skříň 200
š*v*h: 200*202*54 cm

skříň 156
š*v*h: 156*202*54 cm

skříň 100
š*v*h: 100*202*54 cm

komoda s nástavcem

š*v*h: 156*170*42/30 cm

police 2000
š*v*h: 200*52*38 cm

police 1
š*v*h: 140*52*38 cm

vitrína 2
š*v*h: 100*202*42 cm

vitrína 3
š*v*h: 70*202*42 cm

regál 1
š*v*h: 70*202*42 cm

vitrína 1
š*v*h: 115*160*42 cm

komoda 6
š*v*h: 156*125*42 cm

nástavec 5
š*v*h: 156*90*30 cm

pracovní stůl
š*v*h: 160*76*70 cm

Tuto nábytkovou sérii v příjemném teplém tónu dekoru dub artisan si snadno oblíbíte. Díky množství jednot-
livých dílů lze nábytkem MEGAN vybavit jak obývací pokoj, tak jídelnu, pracovnu i ložnici. Samozřejmostí je 
tiché dovírání dvířek a zásuvek.KOUPIT plnou ve
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KATE Provedení: dub sonoma/sonoma čokoláda
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

konferenční stolek
š*v*h: 140*68*22 cm

skříň 2
š*v*h: 95*200*58 cm

vitrína 2
š*v*h: 55*200*38 cm

komoda 6
š*v*h: 95*88*38 cm

RTV stolek 1
š*v*h: 140*52*38 cm

komoda 5
š*v*h: 95*114*38 cm

police 1
š*v*h: 180*60*25 cm

RTV stolek 2
š*v*h: 180*52*38 cm

prádelník 1
š*v*h: 55*200*38 cm

vitrína 3
š*v*h: 95*200*38 cm

vitrína 1
š*v*h: 95*163*38 cm
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 police 4
š*v*h: 140*34*25 cm

skříň 200
š*v*h: 200*200*58 cm

komoda 1
š*v*h: 95*88*38 cm

noční stolek
š*v*h: 50*52*38 cm

police závěsná 3
police 2

š*v*h: 38*36*22 cm

komoda 2
š*v*h: 95*88*38 cm

komoda 3
š*v*h: 140*88*38 cm

komoda 7
š*v*h: 180*88*38 cm

komoda 4
š*v*h: 140*88*38 cm

pracovní stůl
š*v*h: 120*78*55 cm

postel s roštem L20
90   š*v*h: 112*33/69*204 cm
120 š*v*h: 142*33/69*204 cm
140 š*v*h: 162*33/69*204 cm
160 š*v*h: 182*33/69*204 cm

š*v*h: 140*68*22 cm

Pro milovníky klasického stylu je tu série nábytku KATE. Tradiční a jednoduchý vzhled, neutrální dekor 
dub sonoma/sonoma čokoláda potěší každého, kdo si nepotrpí na výrazný interiér a nebo naopak rád do-
plní nábytek barevnými dekoracemi. Tiché dovírání zásuvek a dvířek je samozřejmostí. Tato řada nábytku 
se hodí k vybavení obývacího pokoje a ložnice.
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skříň 1
š*v*h: 92*202*58 cm

skříň 2
š*v*h: 100*202*58 cm

skříň 3
š*v*h: 100*202*40 cm

skříň rohová 7
š*v*h: 90*202*90 cm

skříň rohová 8
š*v*h: 60*202*60 cm

komoda 5
š*v*h: 55*136*40 cm

komoda 6
š*v*h: 110*136*40 cm

komoda 3
š*v*h: 170*109*40 cm

komoda7
š*v*h: 112*109*40 cm

komoda 8
š*v*h: 160*90*40 cm

komoda 9
š*v*h: 100*136*40 cm

komoda 2
š*v*h: 160*90*40 cm

komoda 1
š*v*h: 138*109*40 cm

bar
š*v*h: 138*109*40 cm

komoda 4
š*v*h: 138*109*40 cm

komoda 10
š*v*h: 80*90*40 cm

BAHAMA Provedení: dub sonoma
Možnost výběru z 24 barevných odstínů
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vitrína 4 
š*v*h: 100*202*40 cm

vitrína 1
š*v*h: 65*202*40 cm

prádelník 6
š*v*h: 58*202*40 cm

skříň 5
š*v*h: 58*202*58 cm

regál 1
š*v*h: 100*202*40 cm

regál 3
š*v*h: 55*202*40 cm

regál 2
š*v*h: 85*202*40 cm

regál 
š*v*h: 138*202*40 cm

RTV stolek 1
š*v*h: 120*53*42 cm

RTV stolek 3
š*v*h: 120*53*42 cm

RTV stolek 4
š*v*h: 130*53*42 cm

RTV stolek 2
š*v*h: 160*53*42 cm

police závěsná 2
š*v*h: 130*35*27 cm

police 1
š*v*h: 120*35*27 cm

konferenční stolek 2
š*v*h: 110*42*65 cm

konferenční stolek 3
š*v*h: 120*36*60 cm

police 3
š*v*h: 130*25*27 cm

pracovní stůl
š*v*h: 110*75*58 cm

jídelní stůl
š*v*h: 150*82*90 cm

konferenční stolek
š*v*h: 70*46*70 cm

konferenční stolek 1
š*v*h: 120*49*60 cm

Potřebujete-li vybavit, obývací pokoj, jídelnu, pracovnu nebo třeba sháníte úložné prostory do dětského pokoje či 
předsíně prohlédněte si prvky systému BAHAMA. Je vyroben z prvotřídní laminované desky a díky širokým lištám 
působí velmi robustně. Díky své všestrannosti a neutralitě se tento nábytek bude hodit snad do každého interiéru.
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ARKO Provedení:  bílá/bílá MDF lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

U nábytku ARKO jsou nápadné jedinečné tvary s vysoce lesklými čely, jemnými akcenty a ozdobnými dráž-
kami. Moderní styl a velmi dobrá kvalita zpracování uspokojí každého člena domácnosti. Kolekce je vyba-
vena plně výsuvným systémem se samozavíráním soft close. Další výhodou jsou kovové, chromované ru-
kojeti a frézovaná čela z MDF potažené lesklou fólií. Celek je doplněn stylovou lesklou drážkou, která svým 
designem zaručuje skutečnou pastvu pro vaše oko a obdiv všech návštěvníků vašeho domova.

vitrína 04
š*v*h: 92*201*42 cm

vitrína 0301
š*v*h: 55*201*42 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*201*42 cm

skříň 01
š*v*h: 92*201*55 cm

vitrína 0501 
š*v*h: 92*138*42 cm

komoda 0601 
š*v*h: 159*94*42 cm

komoda 08
š*v*h: 92*94*42 cm

komoda 0901
š*v*h: 138*72*42 cm

police 1301
š*v*h: 120*28*22 cm RTV stolek 1002

š*v*h: 138*50*42 cm
RTV stolek 12

š*v*h: 108*52*69 cm

komoda 07 
š*v*h: 97*119*42 cm

L/P L/P
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CLERMONT Provedení:  borovice sněžná
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

Systém CLERMONT oplývá elegancí a vysokou kvalitou zpracování. Dekor laminových desek je borovice sněžná a 
jednotlivé díly systému jsou doplněny o ozdobný prvek z MDF desky. Ten je u komod osvětlen LED páskem. Světla 
do vitrín lze doobjednat. Zásuvky komod jsou zpevněné s plno výsuvem. Jejich nosnost tak dosahuje až 5 kg.  

skříň 01
š*v*h: 92*200*55 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 03
š*v*h: 55*200*40 cm š*v*h: 92*200*40 cm š*v*h: 92*140*40 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 150*52*40 cm

skříňka 06
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 07
š*v*h: 138*94*40 cm š*v*h: 165*94*40 cm š*v*h: 138*70*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*94*40 cm

stůl rozkládací 14002 
š*v*h: 140/180*77*82 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*59 cm

vitrína 04 vitrína 05

komoda 08 komoda 10

rozklad 

police 12
š*v*h: 120*28*22 cm

L/P L/P L/P L/P
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LUIS Provedení:  dub ribbeck
Možnost dokoupit LED osvětlení

Nábytková řada LUIS díky svému neutrálnímu vzhledu a dekoru za-
padne do každého interiéru. Je vyrobena z vysoce kvalitních desek 
odolných vůči oděru, vlhkosti a vysokým teplotám. Nábytek v barvě 
dub ribbeck je doplněn o chromované úchyty.  

vitrína 03
š*v*h: 55*202*40 cm

vitrína 05
š*v*h: 92*140*40 cm

police 11
š*v*h:120*24*20 cm

skříň 01
š*v*h: 92*202*55 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*202*40 cm

vitrína 04
š*v*h: 92*202*40 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*59 cm

RTV stolek 
š*v*h:138*48*40 cm

stůl rozkládací 14002
š*v*h: 140-180*77*82 cm

komoda 07
š*v*h:165*94*40 cm

skříňka 06
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 08
š*v*h:138*94*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*94*40 cm

rozklad 

L/P L/P

L/P
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ARTIS Provedení:  dub artisan
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

Kolekce nábytku ARTIS ve skandinávském stylu jistě upoutá vaši pozornost. Výrazný ozdobný prvek z rýhované 
MDF desky, jednoduché černé kovové úchyty a příjemný teplý tón dubu artisan jsou tím, co vás zaujme na první 
pohled. Jednotlivé kusy nábytku lze doplnit LED osvětlením skleněných polic nebo ozdobného čela. Důraz je kla-
den nejen na vkusný design, ale i na kvalitu zpracování. Zesílená dna zásuvek zajistí zvýšenou nosnost.

rozklad 

skříň 01 
š*v*h: 92*200*55 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 04 
š*v*h: 92*200*40 cm

vitrína 03
š*v*h: 55*200*40 cm

 skříňka 06
š*v*h: 92*140*40 cm

vitrína 05
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 10
š*v*h: 138*70*40 cm

komoda 08
š*v*h: 165*94*40 cm

š*v*h: 138*94*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*94*40 cm

stůl rozkládací 14 
š*v*h: 140/180*77*82 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*60 cm

police 12 
š*v*h: 120*28*22 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 150*52*40 cm

komoda 07

L/P L/P

L/P

L/P
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police 17
š*v*h: 92*24*21 cm

police 16
š*v*h: 138*24*21 cm

CASTEL Provedení:  sonoma světlá /borovice lanýž
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01
š*v*h: 92*201*66 cm

vitrína 02/S
š*v*h: 85*201*43 cm

prádelník 03L/03P
š*v*h: 55*201*43 cm

vitrína  04/S
š*v*h: 55*201*43 cm

vitína 06/S
š*v*h: 85*133*43 cm

skříňka 05
š*v*h: 92*133*43 cm

komoda 10
š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 09
š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 08
š*v*h: 165*94*43 cm

konferenční stolek 14
š*v*h: 115*46*64 cm

komoda 11
š*v*h: 92*94*43 cm

RTV stolek 13 pracovní stůl  19
š*v*h: 138*52*43 cm š*v*h: 120*78*58 cm

Tato série je vyrobena z laminovaných desek v módní barvě světlého 
dubu sonoma , spojena s drážkovou MDF vložkou v barvě borovice 
lanýž. Široké zaoblené MDF rámy potahující tělo zdůrazňují to, co nej-
důležitější  - spolehlivost společně se současnou jemností, která se 
hodí pro každý domácí kout. Dvířko MDF s hluboce rýhovanou struk-
turou, zásuvka s plným výsuvem.

L/P
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skříň 01
š*v*h: 120*200*50 cm

komoda 12
š*v*h: 120*85*34 cm

skříň 02
š*v*h: 80*200*50 cm

skříň rohová 04
š*v*h: 82*200*82 cm

vitrína 05
š*v*h: 48*200*34 cm

regál 06
š*v*h: 69*200*34 cm

regál 07
š*v*h: 40*200*34 cm

komoda 08
š*v*h: 69*123*34 cm

RTV stolek 17
š*v*h: 120*66*34 cm

komoda 15
š*v*h: 69*85*34 cm

pracovní stůl 10
š*v*h: 120*76*55 cm

komoda 13 komoda 14
š*v*h: 120*85*34 cm š*v*h: 120*85*34 cm

   konferenční 
stolek 6501-001
š*v*h: 65*57*65 cm š*v*h: 103*57*65 cm

   konferenční 
stolek 10301-001

Kolekce nábytku je volbou, která uspokojí milovníky minimalismu. Nábytek je vhodný 
do prostor, kde jsou použity moderní a odolné materiály. Jednou z výhod této série je 
možnost měnit barevnost skříněk. Bavte se s barvami! S každým nábytkem AVO získáte tři 
horní lišty, ze kterých si vyberete dle vaší představy.

AVO Provedení: sonoma světlá
Lišta: antracit, bílá, sonoma 
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P L/P

L/P
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BALTICA Provedení: dub lefkas/černá
Možnost dokoupit LED osvětlení

Systém byl navržen v krásném a ušlechtilém dekoru dub lefkas. Obdivuhodná barva a letokres-
ba dubu dodávají nábytku atraktivitu vytvářením jedinečné atmosféry v interiéru. Eleganci 
nábytku dokreslují černé úchyty. Systém s úžasným odstínem dubu lefkas dává prvkům cha-
rakteristický výraz, úroveň a eleganci. Celek je doplněn kontrastní černou vložkou a úchytem. 
Profilovaná lišta MDF lemující prvek nábytku zdůrazňuje jeho masivnost a stabilitu. Nábytek 
vypadá skvěle v obývacím pokoji nebo jídelně. Jídelní stůl díky třem možnostem nastavení 
výborně poslouží jak při romantické večeři pro dva, tak při rodinném setkání ve větší skupině.

skříň 01
š*v*h: 92*200*66 cm

vitrína 05/S
š*v*h: 92*140*43 cm

komoda 06
š*v*h: 92*140*43 cm

komoda  08
š*v*h: 165*94*43 cm

komoda 09
š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 11
š*v*h: 92*94*43 cm

konferenční stolek 14
š*v*h: 114*48*61 cmRTV stolek 12

š*v*h: 165*55*43 cm
RTV stolek 13

š*v*h: 138*55*43 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*200*43 cm

vitrína 03/S
š*v*h: 55*200*43 cm

bar 04/S
š*v*h: 138*140*43 cm

L/PL/P

zavěsná police 16
š*v*h: 138*24*21 cm
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BLANCO Provedení:  borovice sněžná/MDF šedá
Možnost dokoupit LED osvětlení

Kolekce nábytku symbolizuje přírodní a praktickou krásu, představuje originální 
řešení Vašeho prostoru. Jedinečný design dřevěných držadel dodává nábytku pů-
vab a styl a dokonale harmonizuje i kontrastuje s lemováním na přední straně.
Zvýšená kapacita zásuvek díky spodní výztuze, průčelí spojené s ozdobnými s MDF 
lišty, držák MDF v barvě šedé.

skříň 01 vitrína 0201 prádelník 03 regál 04
š*v*h: 92*202*65 cm š*v*h: 55*202*42 cm š*v*h: 55*202*42 cm š*v*h: 55*202*42 cm

komoda 06
š*v*h: 165*96*42 cm

komoda 0701
š*v*h: 138*96*42 cm

komoda 08
š*v*h: 86*96*42 cm

vitrína 0501
š*v*h: 92*140*42 cm

RTV stolek 0901
š*v*h: 165*55*42 cmRTV stolek 10

š*v*h: 128*55*42 cm

pracovní stůl 11
š*v*h: 119*78*55 cm

konferenční stolek 1201
š*v*h: 114*56*67 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 67*56*67 cm

police 1401
š*v*h: 138*23*21 cm

police 15
š*v*h: 92*23*21 cm

skříň 27 
š*v*h: 163*202*65 cm

skříň 28 
š*v*h: 183*202*65 cm

postel 34
š*v*h: 150*97*206 cm

bez roštu a matrace

postel 16
š*v*h: 100*82*204 cm

noční stolek 18
š*v*h: 46*45*42 cm

ZAG 05-001
š*v*h: 60*32*8 cm

lišta 03
š*v*h: 93*6*4 cm

bez roštu a matrace

postel 35
š*v*h: 170*97*206 cm

postel 1701
š*v*h: 130*82*204 cm

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


46

DALLAS
Provedení: ořech natural/ bílý lesk
Lišta: ořech natural/bílý lesk. 
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01
š*v*h: 92*203*62 cm

police 13
š*v*h: 138*24*22 cm

stůl rozkládací 1501
š*v*h: 101/141/181*77*89 cm

konferenční stolek 16
š*v*h: 109*49*69 cm

skříň 02
š*v*h: 60*203*41 cm

vitrína 08
š*v*h: 92*203*41 cm

vitrína 09
š*v*h: 60*203*41 cm

bar 07
š*v*h: 135*133*41 cm

vitrína 06
š*v*h: 92*133*41 cm

komoda 03
š*v*h: 138*94*41 cm

komoda 04
š*v*h: 165*94*41 cm

komoda 05
š*v*h: 92*94*41 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 165*55*41 cm

police 12
š*v*h: 92*24*22 cm

RTV stolek 10
š*v*h: 138*55*41 cm

rozklad

L/P L/P

Kolekce  je spojením luxusního designu a moderního pojetí. Systém se vyznačuje vysoce kvalitními MDF dvířky, které 
svým tvarem zdůrazňují jedinečnost nábytku. Dalším atraktivním detailem je dekorační lišta ve dvou barvách (bílá nebo 
ořech), která dává nábytku osobitý charakter. Celek je doplněn o jemné kovové úchyty, tiché dovírání zásuvek.KOUPIT plnou ve
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skříň 28
š*v*h: 100*216*58 cm

skříň 13
š*v*h: 50*216*35 cm

regál 12
š*v*h: 50*216*35 cm

skříň 22 se zrcadlem

š*v*h: 60*198*40 cm

skříňka 11
š*v*h: 50*145*35 cm

š*v*h: 50*145*35 cm

regál 10komoda 3
š*v*h: 65*119*40 cm š*v*h: 70*101*40 cm š*v*h: 100*101*40 cm š*v*h: 65*80*40 cm š*v*h: 50*80*40 cm

š*v*h: 100*119*39 cm

vitrína 27

š*v*h: 50*196*39 cm

komoda 5
š*v*h: 100*80*40 cm

pracovní stůl 14
š*v*h: 120*76*67 cm š*v*h: 158*76*67 cm

skříňka 18
š*v*h: 79*43*40 cm

skříňka 19 komoda 7 komoda 4 komoda 2 vitrína 25

pracovní stůl 15

RTV stolek 9
š*v*h: 165*42*39 cm

panel s věšáky 20
š*v*h: 79*119*30 cm

zrcadlo 21
š*v*h: 70*89*2 cm 

police 24
š*v*h: 165*21*22 cm

police 23
š*v*h: 100*21*22 cm

SELENE

Kolekce je spojením elegantního a moderního nábytku určeného do obývacích pokojů. Velkou roli tady 
hrají detaily a barevné provedení v bílém vysokém lesku, vytváří neomezené možnosti uspořádání.  Série 
nemá žádné úchyty, ale stačí jen lehce zmáčknout na hranu a nábytek se otevře.

Provedení: bílá/bílý lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení
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COUNTRY Provedení: dub stirling/borovice andersen
Možnost dokoupit LED osvětlení

Tato nábytková řada v provence stylu vás jistě zaujme na první pohled. Jedná se o povedenou kombinaci 
barev dub stirling a borovice andersen doplněnou o černé kovové úchyty. Jednotlivé kusy lze doplnit osvět-
lením. Celý systém je natolik univerzální, že s ním můžete zařídit jak obývací pokoj tak i jídelnu nebo předsíň.

skříň 70
š*v*h: 94*204*63cm

š*v*h: 104*204*45 cm

vitrína 10
š*v*h: 79*204*45 cm š*v*h: 79*137*45 cm

komoda 45
š*v*h: 163*89*45 cm

police 35
š*v*h: 141*23*22 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 163*56*45 cm

zrcadlo 80
š*v*h: 144*80*5 cm

rozkládací stůl 40
š*v*h: 140-177-214*76*90 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 110*45*60 cm

vitrína 12 vitrína 14

š*v*h: 116*137*45 cm

vitrína 15

RTV stolek 26
š*v*h: 163*75*45 cm

komoda 48
š*v*h: 163*113*45 cm
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DESIRE Provedení: dub sanremo/hnědá uni
Možnost dokoupit LED osvětlení

Poznávacím znakem této nábytkové sestavy jsou vyfrézované úchyty. Neutrální barva a jednoduchý design umož-
ní kombinovat nábytek i s výraznějšími barvami a dekoracemi. Množství prvků v sestavě vám dovolí sladit ložnici, 
obývací pokoj i jídelnu.

vitrína 1
š*v*h: 67*193*42 cm š*v*h: 118*193*42 cm

skříň 5
š*v*h: 98*193*58 cm

skříň se zrcadlem 6
š*v*h: 140*207*58 cm

komoda 10
š*v*h: 170*93*42 cm

noční stolek 52      
š*v*h: 57*51*42 cm

RTV stolek 20
š*v*h: 170*46*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h:80*46*80 cm

police 31
š*v*h: 170*27*24 cm

stůl rozkládací 42
š*v*h: 136/173/210*76*90 cm

postel 160 53
š*v*h: 180*90*208 cm

zrcadlo 30
š*v*h: 118*70*3 cm

vitrína 2

š*v*h: 118*148*42 cm

vitrína 3 komoda 4
š*v*h: 118*148*42 cm

komoda 11
š*v*h: 110*93*42 cm

RTV stolek 21
š*v*h: 118*58*42 cm

police 32
š*v*h: 118*27*24 cm

bez roštu a matrace
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KAMIR Provedení: borovice bílá
Možnost dokoupit LED osvětlení, kovové úchytky

konferenční stolek
KSMT 30

š*v*h: 120*45*60 cm

Kolekce nábytku byla navržena v provence stylu. Nábytek stojí na mohutných nožič-
kách a zakončuje ho designová lišta připomínající korunu. Jednotlivé prvky jsou dále 
obohaceny o příčné lištičky. Design celého systému podtrhuje kovový úchyt.

KAMIR Provedení: borovice bílá
Možnost dokoupit LED osvětlení

komoda
KSMK 26

š*v*h: 178*96*48 cm

komoda s barem
KSMK 43

š*v*h: 123*143*48 cm

police
KSMB 01

š*v*h: 121*34*24 cm

vitrína nízkávitrína vysoká
KSMV 64KSMV 73

š*v*h: 123*162*48 cmš*v*h: 78*210*48 cm

stůl rozkládací
KSMT 40

š*v*h: 160/205*75*90 cm

RTV stolek
KSMT 231

š*v*h: 148*67*48 cm

konferenční stolek
KSMT 30

š*v*h: 120*45*60 cm

Kolekce nábytku byla navržena v provence stylu. Nábytek stojí na mohutných nožič-
kách a zakončuje ho designová lišta připomínající korunu. Jednotlivé prvky jsou dále 
obohaceny o příčné lištičky. Design celého systému podtrhuje kovový úchyt.

rozklad

L/P

L/P
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šatní skříň
MDXS 82

š*v*h: 92*198*54 cm

konferenční stolek
CFTT 5016

š*v*h: 110*45*60 cm

vitrína pravá
MDXV 53R

š*v*h: 92*156*43 cm

komoda
MDXK 26

š*v*h: 146*82*43 cm

vitrína vysoká pravá
MDXV 71R

š*v*h: 57*198*43 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětlení

Jednoduchý a klasický styl nábytkové řady MAXIMUS v dekoru švestka comano zapadne díky své neutralitě do ja-
kéhokoliv interiéru. Elegantním doplňkem jsou černé kovové úchyty. Precizní zpracování a kvalita materiálu zajistí 
dlouhou životnost a vaši spokojenost.

rozklad

šatní skříň
MDXS 82

š*v*h: 92*198*54 cm

RTV stolek
MDXT 121

š*v*h: 156*51*41 cm

konferenční stolek
CFTT 5016

š*v*h: 110*45*60 cm

police
MDXB0 1

š*v*h: 140*25*24 cm

komoda
MDXK 26

š*v*h: 146*82*43 cm

vitrína vysoká pravá
MDXV 71R

š*v*h: 57*198*43 cm

prádelník 
MDXS 71

š*v*h: 55*198*43 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětlení

TMST 142
š*v*h: 119/174*78*85 cm

jídelní stůl

Jednoduchý a klasický styl nábytkové řady MAXIMUS v dekoru švestka comano zapadne díky své neutralitě do ja-
kéhokoliv interiéru. Elegantním doplňkem jsou černé kovové úchyty. Precizní zpracování a kvalita materiálu zajistí 
dlouhou životnost a vaši spokojenost.

rozklad

L/P
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LIVINIO

Nadčasový design nábytkové sestavy LIVINIO v barvě dub 
ribbeck s bílými lesklými dvířky oceníte při zařizování jak 
obývacího pokoje tak jídelny i ložnice. Jednotlivé kusy jsou 
doplněny o ozdobný prvek z MDF desky a díky bezúchyto-
vého systému jsou zachovány čisté linie. Kromě příjemné-
ho vzhledu vás potěší panty s integrovaným tlumením.

Provedení: dub ribbeck/bílý lesk
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 1
š*v*h: 98*197*59 cm

skříň 2
š*v*h: 73*197*59 cm

vitrína 4
š*v*h: 71*197*41 cm

komoda 8
š*v*h: 184*98*41 cm

RTV stolek 9
š*v*h: 162*42*41 cm

vitrína 5
š*v*h: 100*141*41 cm

komoda 3
š*v*h: 144*98*41 cm

komoda 15
š*v*h: 144*98*41 cm

komoda 6
š*v*h:114*98*41 cm

police 12
š*v*h: 120*40*22 cm

zrcadlo 16
š*v*h: 103*56*2 cm

RTV stolek 10
š*v*h: 124*42*41 cm

komoda 7
š*v*h: 144*98*41 cm

pracovní stůl 14
š*v*h: 130*79*61 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 110*62*63 cm

police 11
š*v*h: 120*40*20 cm
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ANTICA Provedení: craft zlatý, dub lefkas, jasan světlý
Možnost dokoupit LED osvětlení

Kolekce nábytku ANTICA v rustikálním stylu vás zaujme na první pohled. Robustně a masivně vyhlížející nábytek je vyroben z kvalitní laminované 
desky s použitím ABS hran a doplněn je kovovými úchyty.  Vybírat je možno z několika dekorů.

skříň 16
š*v*h: 107*198*58 cm

skříň 17
š*v*h: 67*198*58 cm

skříň 
š*v*h: 146*220*68 cm

vitrína 10
š*v*h: 97*198*42 cm

vitrína 11
š*v*h: 107*198*58 cm

vitrína 12
š*v*h: 97*141*42 cm

komoda 3
š*v*h: 82*127*42 cm

komoda 1
š*v*h: 1142*96*42 cm

noční stolek 7
š*v*h: 39*50*37 cm

RTV stolek 15
š*v*h: 162*50*42 cm

RTV stolek 4
š*v*h: 142*50*42 cm

noční stolek 7
š*v*h: 39*50*37 cm

postel s roštem 5
š*v*h: 176*40/102*205 cm

zrcadlo 8
š*v*h: 126*77*5 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 120*59*60 cm

police 19
š*v*h: 120*32*18 cm

zásuvka pod postel 6
š*v*h: 150*20*48 cm

š*v*h: 183*220*68 cm
š*v*h: 211*220*68 cm

konferenční stolek 14
š*v*h: 90*59*60 cm
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INDIANAPOLIS

Systém nabízí exkluzivní kolekci, která je navržena v mo-
derním duchu. Nábytek je vyroben z kvalitního masivního 
dřeva, korpusy jsou z lamina. Hlavními rysy této série jsou 
především jednoduché tvary a rustikální čela s výraznými 
léty dřeva. Systém dotváří kovové úchyty, tvrzené sklem a 
2 mm silná ABS hrana.

šatní skříň 18
š*v*h: 178*214*58 cm

komoda 22

zrcadlo 12
š*v*h: 120*80*5 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 120*60*60 cm

pracovní stůl 16
š*v*h: 120*82*60 cm

noční stolek 24
š*v*h: 45*55*42 cm

postel 90 s roštem 20
š*v*h: 100*40/100*210 cm

komoda 10
š*v*h: 96*73*42 cm

zásuvka pod postel 25
š*v*h: 150*20*48 cm

police závěsná 11
š*v*h: 120*32*18 cm

postel 160 s roštem 19
š*v*h: 170*40/100*210 cm

komoda 6
š*v*h: 76*127*42 cmš*v*h: 137*142*42 cm

vitrína 8
š*v*h: 137*122*42 cm

komoda 7
š*v*h: 137*104*42 cm

komoda 17 
š*v*h: 109*104*42 cm

komoda rohová 15
š*v*h: 131/90*104*42/42 cm

RTV stolek 9
š*v*h: 137*53*42 cm

závěsná police 21
š*v*h: 138*40*30 cm

šatní skříň 1
š*v*h: 96*192*58 cm

vitrína rohová 23
š*v*h: 56*192*47 cm

regál 5
š*v*h: 96*192*42 cm

vitrína vysoká 3
š*v*h: 96*192*42 cm

šatní skříň 2
š*v*h: 56*192*58cm

skříň rohová 14
š*v*h: 90/106*192*58/42cm

vitrína 4
š*v*h: 56*192*42 cm

Provedení: jasan světlý, 
jasan tmavý, craft bílá

Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P L/P

L/P

L/P
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TADEÁŠ Provedení: dub lefkas, dub stoletý

konferenční stolek 23
š*v*h: 90*59*60 cm

vitrína 14
š*v*h: 140*110*44 cm

skříň rohová 25
š*v*h: 95/110*190*57/44 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 120*59*60 cm

komoda 2
š*v*h: 90*110*44 cm

skříň 9 skříň 15
š*v*h: 46*190*57 cm š*v*h: 135*190*57 cm

zrcadlo 17 
š*v*h: 120*70*5 cm

komoda 6
š*v*h: 140*90*44 cm

zrcadlo 18
š*v*h: 100*70*5 cm

komoda 5
š*v*h: 120*90*44 cm

vitrína 10
š*v*h: 46*190*44 cm

postel 160 s roštem 20
š*v*h: 170*50/80*205 cm

komoda 3
š*v*h: 100*90*44 cm

šatní skříň 7
š*v*h: 90*190*57 cm

postel 90 s roštem 21
š*v*h: 100*50/80*205 cm

komoda 1
š*v*h: 90*90*44 cm

vitrína 8
š*v*h: 90*190*44 cm

noční stolek 16
š*v*h: 40*50*44 cm

komoda 4
š*v*h: 63*90*44 cm

komoda 22
š*v*h: 100*90*44 cm

RTV stolek 24
š*v*h: 88*69*50 cm

RTV stolek 11     
š*v*h: 118*50*50 cm

police závěsná 12
š*v*h: 118*38*35 cm

pracovní stůl 19
š*v*h: 118*78*60 cm

Nábytková série, která navodí styl koloniální rezidence prostoupené vůní rovníkových lesů. Náby-
tek z tohoto systému je vyroben z kvalitní laminátové dřevotřísky o síle 32 mm, lišty na čele nábyt-
ku jsou MDF, hrany ABS. Jemně zdobené tvrzené sklo ve vitrínách elegantně doplní kovové úchyty.

L/P L/P
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OPTIMAL kancelářský nábytek

Tato nábytková série je určena pro pracovny. Dokonale se hodí pro klasické prostory pracoven i pro Open Space kanceláře a 
konferenční místnosti. Poskytuje funkční prostor a perfektní organizaci práce. Velká škála pracovních stolů s různými doplňují-
cími moduly s vrchními deskami z velmi kvalitního lamina o tloušťce 22 mm a ABS hranou 2 mm. Další důležitou výhodou jsou 
zámky u skříní a regálů, a dále kontejnery s centrálními zámky pro zachování soukromí na svém pracovišti.

sonoma světlá

vitrína 03S
š*v*h: 79*204*41 cm

skříň 01
š*v*h: 79*204*41 cm

regák 05
š*v*h: 79*204*41 cm

regál 04
š*v*h: 79*204*41 cm

skříňka 10
š*v*h: 79*124*41 cm

skříňka 08
š*v*h: 79*124*41 cm

komoda 22
š*v*h: 46*76*68 cm

kontejner 24
š*v*h: 46*60*41 cm

police 28
š*v*h: 79*36*34 cm

podstavec pod PC
š*v*h: 27*17*50 cm

PKK 01
š*v*h: 56*7*40 cm

pracovní stůl 13
š*v*h: 138*76*100 cm

komoda 23
š*v*h: 46*76*50 cm

pracovní stůl 15
š*v*h: 138*76*68 cm

pracovní stůl 16
š*v*h: 92*76*68 cm

pracovní stůl 14
š*v*h: 138*76*100 cm
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LIVEA Provedení: dub sonoma
Obývací stěna: š*v*h: 300*194*25/54 cm
Možnost dokoupit LED osvětlení
 

komoda 140
š*v*h: 140*87*42 cm

komoda 3D 120
š*v*h: 120*87*42 cm

vitrína nízká 80
š*v*h: 80*158*37 cm

komoda 120 2D4S
š*v*h: 120*87*42 cm

police závěsná 120
š*v*h: 120*56*25 cm

konferenční stolek
š*v*h: 120*40*60 cm

stůl rozkládací 

komoda 80

š*v*h: 145/185*76*80 cm

š*v*h: 80*87*42 cm

vitrína vysoká 80
š*v*h: 80*194*37 cm

skříň 80
š*v*h: 80*194*54 cm

RTV stolek 140
š*v*h: 140*44*54 cm

Nápaditý a nevšední design nábytkové série LIVEA vás zaujme na první pohled. Oblé rohy a ozdobné frézování na 
dvířkách z MDF desky jsou typickým znakem této řady. Možnost dokoupení LED osvětlení a variabilita montáže 
dvířek na pravou nebo levou stranu vám dovolí doladit si nábytek přesně podle svých představ.KOUPIT plnou ve
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FLEXI Provedení:  bílá/ořech ecco
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

police 07
š*v*h: 110*18*20 cm

skříň 1
š*v*h: 80*198*50 cm

regál 03
š*v*h: 80*198*38 cm

skříň 2
š*v*h: 80*198*50 cm

skříň rohová 20
š*v*h: 100*198*100 cm

skříňka závěsná 17
š*v*h: 50*110*30 cm

regál 14
š*v*h: 45*198*38 cm

regál 15
š*v*h: 45*198*38 cm

regál 04
*v*hš: 80*198*38 cm

regál 16
š*v*h: 45*198*38 cm

skříňka závěsná 8
š*v*h: 110*30*30 cm

police 05
š*v*h: 120*19*22 cm

police 06
š*v*h: 115*24*22 cm
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Nápaditý systém do studentského pokoje se spoustou úložného prostoru jak v uzavřených skříňkách 
a zásuvkách, tak v otevřených policích. Díky velké variabilitě v nabízených dílech série můžete pokoj 
přizpůsobit představám a potřebám své ratolesti.

komoda 10
š*v*h: 120*103*44 cm

komoda 09
š*v*h: 100*93*44 cm

RVT stolek 12
š*v*h:120*47*50 cm

RVT stolek 11
š*v*h: 100*61*50 cm

pracovní stůl 19
š*v*h: 125*78*55 cm

konferenční stolek 18
š*v*h: 75*33*80 cm

postel 24
s roštem L 20

š*v*h: 144*47/81*204 cm

noční stolek 23
š*v*h: 60*47*38 cm

postel 22 P 
s roštem L 20

š*v*h: 98*53/87*204 cm
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komoda 4
š*v*h: 126*95*37 cm

komoda 5
š*v*h: 126*95*37 cm

pracovní stůl 13
š*v*h: 124*76*60 cm

komoda 7
š*v*h: 85*130*37 cm

komoda 6
š*v*h: 85*110*37 cm police 14

š*v*h: 85*100*27 cm

postel 17 s roštem L20
š*v*h: 96*60/80*208 cm

KOALA Provedení: ořech ecco/dub miláno
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


61

skříň 11
š*v*h: 85*195*55 cm

prádelník 10
š*v*h: 54*195*37 cm

skříň rohová 12
š*v*h: 85*195*85 cm

regál 9
š*v*h: 85*195*37 cm

regál 8
š*v*h: 54*195*37 cm

komoda 3
š*v*h: 85*95*37 cm

noční stolek 16
š*v*h: 46*50*37 cm

police závěsná 15
š*v*h: 124*57*25 cm

taburet s úp 18
š*v*h: 80*49*37 cm

police S
š*v*h: 65*60*25 cm

komoda 2
š*v*h: 85*95*37 cm

konferenční stolek 1
š*v*h:67*50*67 cm

Nábytková sestava do studentského pokoje v barvě ořech ecco/dub milano je navržena tak, aby pojmula a ukryla velké 
množství nezbytností každého teenagera. Kvalitní laminované desky a kovové úchyty zajisti dlouhou životnost.

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


62

ELMO Provedení:  buk fjord/bílá

Kolekce byla navržena tak, aby na-
plnila očekávání dětí i rodičů. Pou-
žitá řešení mají za cíl pomoci roz-
víjet kreativitu dítěte a udržovat 
pořádek. Velký výběr prvků vám 
umožní sestavit pokoj pro malé 
dítě i pro teenagera. Výběrem 
správné barvy dvířek zdůrazníte 
charakter interiéru a uspokojíte 
touhy nejnáročnějšího uživatele - 
dítěte.

regál 12
š*v*h: 122*95*40 cm

skříň 01
š*v*h: 117*193*51 cm

skříň 02
š*v*h: 80*193*51 cm

rohová skříň 03
š*v*h: 80*193*80 cm

regál 04 
š*v*h: 80*193*40 cm

regál 05
š*v*h: 43*193*40 cm

pracovní stůl 18
š*v*h: 117*79*51 cm

komoda 09 
š*v*h: 120*95*40 cm

stoleček 15
š*v*h: 69*58*51 cm

police 17 
š*v*h: 80*45*21 cm

police16 
š*v*h: 72*35*20 cm

zásuvka pod postel 19
š*v*h: 99*21*79 cm

komoda 10
š*v*h: 80*95*40 cm

komoda 11
š*v*h: 74*95*40 cm

regál 13 
š*v*h: 101*136*40 cm

komoda 08
š*v*h: 82*141*40 cm

dvířka pudrová 2ks
š*v*h: 37*34*1,6 cm

dvířka modrá 2ks
š*v*h: 37*34*1,6 cm
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KENDO Provedení:  bílá alpská

Je sestavou sedmi praktických a univerzálních prvků nábytku do obývacího pokoje, pokoje dospívajícího školáka, 
ložnice či domácí pracovny. Dva optimální pracovní stoly, které zaručují komfort práce a studia, dvě moderní a 
prostorné komody, dvě skříně - velká s posuvnými dveřmi a menší s otevíracím systémem push to open - a prak-
tická závěsná police jsou prvky univerzální a minimalistické kolekce bílého nábytku, která se hodí do každého 
moderního interiéru. Bílý nábytek rozjasňuje a opticky zvětšuje prostor, zatímco geometrie a bezúchytkové prvky 
zdůrazní moderní charakter místnosti.

regál 04
š*v*h: 80*138*34 cm

pracovní stůl 01
š*v*h: 83*79*51 cm

police 06
š*v*h: 71*20*21 cm

pracovní stůl 02
š*v*h: 102*79*51 cm

skříň 07
š*v*h: 151*200*62 cm

komoda 05
š*v*h: 118*86*40 cm
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skříň 01 
š*v*h: 82*199*82 cm

skříň 02 
š*v*h: 80*199*55 cm

regál 03 
š*v*h: 80*199*40 cm

skříň 04 
š*v*h: 55*199*40 cm

regál 05 
š*v*h: 55*199*40 cm

regál 06 
š*v*h: 42*199*40 cm

komoda 07 
š*v*h: 92*141*40 cm

noční stolek 13 
š*v*h: 40*48*40 cm

podpora zast 03
š*v*h: 100*62*3 cm

dvířka 06 W
š*v*h: 37*36*2 cm

police 18 W 19 W 
š*v*h: 30*30*20 cm

postel s roštem 17 
š*v*h: 97*81*205 cm

panel pod polici 18 
š*v*h: 92*29*2 cm

pracovní stůl 14
š*v*h: 119*79*55 cm

komoda 08 
š*v*h: 138*94*40 cm

komoda 10 
š*v*h: 92*94*40 cm

komoda 11 
š*v*h: 55*94*40 cm

panel pod polici 19 
š*v*h: 138*29*2 cm

DROP Provedení: buk fjord/bílá
Dvířka: platina šedá, světle šedá

matrace není součástí

Moderní systém byl navržen v souladu s nejno-
vějšími trendy v designu. Přírodní barvy nábyt-
ku, geometrické úchyty zdůrazňují jednoduchost 
(vlastnosti) sestavy. Korpus o tloušťce 22 mm, 
dřevěná rukojeť, šuplík s plným výsuvem.

L/PL/P

L/P

L/P

L/P
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Systém IQ představuje barevnou kolek-
ci určenou do dětských pokojů. Korpus v 
šedé patině ve spojení s bílou působí velmi 
příjemně. Kolekce je vyrobena z odolných 
lamino desek, které ochrání nábytek vůči 
mechanickému poškození i poškrábání, 
což je u dětského nábytku velmi důležité. 
Vybírat můžete ze čtyř barevných variant. 
Z jednotlivých prvků vytvoříte zajímavý 
design pokoje pro kluky i děvčata. Kolekce 
IQ je tak jedinečná, jako vaše malé děti.

skříň 0101 
š*v*h: 82*199*82 cm

skříň 0201 
š*v*h: 80*199*52 cm

regál 0301
š*v*h: 80*199*41 cm

skříň 0501
š*v*h: 50*199*41 cm

regál 0601 
š*v*h: 50*199*41 cm

regál 0701 
š*v*h: 92*140*41 cm

komoda 09 
š*v*h: 138*94*41 cm

komoda 10
š*v*h: 92*94*41 cm

psací stůl 1101 
š*v*h: 120*91*52 cm

postel 1201
š*v*h: 94*66*203 cm

police 1501
š*v*h: 92*15*20 cm

police 16 N 
š*v*h: 27*27*20 cm

noční stolek 1301
š*v*h: 40*40*41 cm

matrace není součás

IQ Provedení: šedá platina/bílá
Dvířka: pudrová, zelená, tyrkysová
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NUMERO Provedení: dub bílý/modrá, růžová, zelená, fialová, moca

skříň O2V2F
š*v*h: 80*218*52 cm

konferenční stolek
š*v*h: 45*43*45 cm

skříň O3V2F
š*v*h: 120*218*52 cm

skříň O1V2F
š*v*h: 40*218*52 cm

skříň O2V4F
š*v*h: 80*218*52 cm

vitrína 1V
š*v*h: 40*218*42 cm

skříň rohová
š*v*h: 93/52*218*91/52 cm

police boční
 š*v*h: 22*218*50 cm

police zkosená
š*v*h: 40*218*40/50 cm

komoda 4F
š*v*h: 40*127*42 cm

komoda 3F

š*v*h: 80*75*42 cm

TV komoda
š*v*h: 120*60*42 cm

nástavec nad PC stůl
š*v*h: 120*58*42 cm

nástavec nad postel
š*v*h: 205*58*42 cm

komoda 2F
š*v*h: 40*60*42 cm

postel s roštem 120
š*v*h: 125*58*205 cm

zásuvka pod postel
š*v*h: 200*23*94 cm

postel s roštem 90 2F L/P
š*v*h: 103*90*205 cm

box
š*v*h: 30*92*103 cm pracovní stůl

š*v*h: 120*75/93*60 cm

číslice police 
š*v*h: 120*54*22 cm

police závěsná
š*v*h: 37*35*40 cm

police 40
š*v*h: 40*24*20 cm

police 80
š*v*h: 80*24*20 cm

postel patrová s roštem
š*v*h: 103*175*205 cm

Dětský pokoj NUMERO bude léta těšit i inspirovat vaše nejmenší. Barevné varianty, 
funkčnost nábytku a nevšední design, který je patrný například z úchytek ve tvaru číslic, 
jsou hlavními znaky celé řady. Sérii tvoří celkem 25 komponentů a díky tomu máte nepře-
berné množství variant a možností přizpůsobit pokoj představám vašim i vašich dětí. Ná-
bytek je vyroben z kvalitních LTD desek odolných prosti oděru, vlhku i vysokým teplotám.
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Borovice Buk Olše Oranž Dub Ořech Mahagon Černá Kalvados Kaštan Klon Bílá
(příplatek 20%)

Šedý Folalor Dub sonomaBělený
(příplatek 20%)

Patrová postel TEODOR II
š*v*h: 98*175*210

704Patrová postel MODEST III
š*v*h: 98*153*210 cm

722

Postel s čelem
š*v*h: 98*60*208 cm

Postel BOHOUŠ
š*v*h: 98*60*210 cm

83 715

Postel BLAŽEJ
š*v*h: 97*70*208 cm

721 Postel DONAT
š*v*h: 96*80/60*207cm

718

Taburet Baron
š*v*h: 33*45*33 cm

191Taburet
š*v*h: 30*45*30 cm

11

Taburet
š*v*h: 30*45*30cm

9Barovka
š*v*h: 30*60*30 cm

166

Barovka
š*v*h: 30*80*30 cm

167Sestava P
stůl 100*76*70 cm
židle P: š*v*h: 42*95*44 cm

163

Noční stolek KARPE
š*v*h: 52*43*35 cm

227

Postel MODEST II
š*v*h: 98*80*210 cm
 

713

Patrová postel CELESTÝN III
š*v*h: 98*175*208 cm

709

matrace 90*190 cm 
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NEX 

PINOKIO

LENNY PP

                        Postel 90  š*v*h: 97*58/85*208 cm
Postel 120 /140  š*v*h: 127/147*58/85*208 cm 

Poste 160/180  š*v*h: 167/187*58/85*208 cm

                        Postel 90  š*v*h: 99*55/78*208 cm
Postel 120 /140  š*v*h: 129/149*55/78*208 cm 

Poste 160/180  š*v*h: 169/189*55/78*208 cm

Zábrana 
š*v*h: 87*38 cm

 

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

Patrová postel včetně roštu
Provedení: buk natural, buk bílá
š*v*h: 102*140*208 cm

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá
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MARIO 90/140 PP 

MARIO PP 

ZÁSUVKA POD POSTELŽEBŘÍK 5L ROŠTY
š*v*h: 60*180 cm š*v*h: 90*190 cm š*v*h: 90/120/140/160/180 cm

Láťkový 18L

Dřevěné latě z bukového +masivu

Patrová postel včetně roštu
Provedení: buk natural, buk bílá
š*v*h: 148*160*210 cm

Patrová postel včetně roštu
Provedení: buk natural, buk bílá
š*v*h: 98*160*210 cm

Zábrana 
š*v*h: 87*38 cm

 

Zábrana 
š*v*h: 87*38 cm
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FORTUNA

šatní skříň F3 
š*v*h: 150*222*52 cm

šatní skříň F75 
š*v*h: 75*222*52 cm

šatní skříň FU 
š*v*h: 88/52*222*88/52 cm

šatní skříň F1 
š*v*h: 50*222*52 cm

šatní skříň F2 
š*v*h: 100*222*52 cm

šatní skříň F2 POL 
š*v*h: 100*222*52 cm

F1

F3 F75 FU

F2 F2
POL

provedení: bílá,
dub bardolíno, dub sněhový, 
ořech tabacco
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IVA

šatní skříň K2 POL 
š*v*h: 82*200*53 cm

šatní skříň ZEVS
š*v*h: 118*203*61 cm

šatní skříň 3K2FO 
š*v*h: 123*200*53 cm

Provedení: bílá, dub bardolino, dub sněhový

šatní skříň 3K2F 
š*v*h: 123*200*53 cm

šatní skříň 4K2F 
š*v*h: 164*200*53 cm

šatní skříň 4K2FO 
š*v*h: 164*200*53 cm

ALFA MATIS 2F MATIS 3Fš*v*h: 40*52*43 cm š*v*h: 49*46*38 cm š*v*h: 49*65*38 cm
noční stolek noční stolek noční stolek

ořech tabacco ořech tabacco

dub bardolino, 
dub sněhový/antracit, 

ořech tabacco

bílá bílá
dub bardolíno, dub sněhový dub bardolíno, dub sněhový

bílá

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


72

KALIOPE provedení: dub aristan/šedá, dub premium/ bílá

skříň 1V2F
š*v*h: 53*216*46 cm

skříň 1V1F
š*v*h: 53*216*46 cm

skříň 3V2F
š*v*h: 147*216*56 cm

noční stolek
š*v*h: 50*53*40 cm

skříň 2V2F
š*v*h: 100*216*56 cm

nástavec nad postel
š*v*h: 175*81*46 cm

nástavec 2V
š*v*h: 100*45*56 cm

postel 160 
š*v*h: 168*92*219 cm

nástavec 1V
š*v*h: 53*45*56 cm

skříň rohová
š*v*h: 106*216*56 cm

skříň 4V3F
š*v*h: 195*216*56 cm

komoda 1V3F
š*v*h: 148*70*40 cm

zásuvka pod postel
š*v*h: 199*19*94 cm

komoda 3F
š*v*h: 100*91*50 cm
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SKŘÍNĚ Lamivex Provedení: Laminovaná dřevotříska o síle 16 mm, dub sonoma
Kovové úchytky, kovové pojezdy zásuvek

nástavec
JM 08

š*v*h: 90*45*53 cm

nástavec
JM 08

š*v*h: 90*45*53 cm

nástavec
JM 07

š*v*h: 45*45*53 cm

skříň
JM 01

š*v*h: 45*195*53 cm

nástavec
JM 09

š*v*h: 135*45*53 cm
sada polic

JM 11 
(3x police velká, pro skříně 02,03,04,05)

š*v*h: 87*1,6*40 cm

sada polic
JM 12 

(3x police malá, pro skříně 04,05)
š*v*h: 43,5*1,6*40 cm

nástavec
JM 10

š*v*h: 85*45*85 cm

skříň skříň
JM 02 JM 17

š*v*h: 90*195*53 cm š*v*h: 90*195*53 cm

skříň
JM 04

š*v*h: 135*195*53 cm

skříň
JM 06

š*v*h: 85*195*85 cm

komoda
JM 15

š*v*h: 50*89*40 cm

komoda
JM 13

š*v*h: 79*89*50 cm

komoda
JM 16

š*v*h: 60*89*40 cm

komoda
JM 14

š*v*h: 118*89*50 cm
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PEKIN D4 

VISTA 203

VISTA 150+180

VISTA 250

PRAGA 200/250 RODOS 200/225

Provedení: dub votan
š*v*h: 148*215*60 cm

Provedení: dub sonoma, 
černá , bílá 
š*v*h: 203*215*61 cm

Provedení: dub votan,bílá
š*v*h: 200/250*210*65 cm

Provedení: bílá, grafit, 
platinum, dub votan
š*v*h: 200/225*244*65 cm

Provedení: dub sonoma, 
černá, bílá
š*v*h: 250*215*61 cm

Provedení: dub sonoma,
bílá mat, černá 
š*v*h: 150/180*215*61 cm
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TOLEDO 210

TORONTO

TOLEDO 255

MALIBU 250

VIGO 225/250
Provedení: grafit, černá , bílá
š*v*h: 
122/151/200*215*65 cm

Provedení: grafit, černá , bílá
š*v*h: 225/250*215*65 cm

Provedení: černá, dub sonoma, bílá
š*v*h: 180*215*61 cm

Provedení: bílá, grafit
š*v*h: 209*221*67 cm

Provedení: bílá, grafit
š*v*h: 255*221*67 cm

Provedení: bílá, dub sonoma
švestka, wenge
š*v*h: 250*215*61 cm

VIGO 120/150/200
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Možnost výběru z 24 barevných odstínů Možnost výběru z 24 barevných odstínů

Možnost výběru z 24 barevných odstínů Možnost výběru z 24 barevných odstínů

Možnost výběru z 24 barevných odstínů Možnost výběru z 24 barevných odstínů

š*v*h: 150/200*40*60 cm š*v*h: 100/150*40*60 cm

š*v*h: 150/200*210*60 cm š*v*h: 100/150*210*60 cm

š*v*h: 150/200*210*60 cm š*v*h: 210/250*210*60 cm

(šíře 150/160/170/180/190/200 cm)

(šíře 150/160/170/180/190/200 cm) (šíře 210/220/230/240/250 cm)

(šíře 100/110/120/130/140/150 cm)

(šíře 150/160/170/180/190/200 cm) (šíře 100/110/120/130/140/150 cm)

Nástavec 2100 Nástavec 2100A

Skříň 2100 Skříň 2100A

Skříň ALASKA 2100 Skříň ALASKA 2500
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š*v*h: 187*206*62 cm

š*v*h: 146*86*205 cm š*v*h: 166*86*205 cm

š*v*h: 145*90*38 cm š*v*h: 98*90*38 cm

Skříň 02

Postel 140 s nočními stolky Postel 160 s nočními stolky

Komoda 05 Komoda 06

MILO š*v*h: 163/183*58/123*215* cm, ložná plocha: 160/180*200 cmMILO Provedení: dub sonoma/bílá mat

bez roštu a matrace bez roštu a matrace
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Postelový rošt s výklopem pomocí 
pístu v nožní části.
Výklopný rošt umožňuje využití 
úložného prostoru v nohách lůžka.  
Polohování hlavy a nohou pro pohodlí 
a odpočinek na lůžku.

VIVA HN P 

 
• 3 anatomické zóny
• 28 lamel uložených ve dvojitých pouzdrech
• pružná kaučuková pouzdra pro lepší rozložení tlaku těla na 

matraci
• středový popruh pro větší stabilitu roštu
• posuvné objímky pro individuální nastavení tuhosti roštu v 

bederní oblasti
• výška 5 cm

VIVA 
Postelový rošt v pevném provedení pro běžný spánek

Postelový rošt s mechanickým polohováním hlavy a nohou. 

VIVA KOMBI P

VIVA HN 

VIVA P

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí pístu.
Výklopný rošt vhodný pro postele s úložným prostorem 
přístupným z boku.

Postelový rošt s výklopem pomocí pístu v nožní části.
Výklopný rošt umožňuje využití úložného prostoru v nohách lůžka.

Polohování hlavy a nohou pro pohodlí a odpočinek na lůžku.

Postelový rošt s motorovým polohováním pro nejvyšší pohodlí na lůžku.
Nezávislé polohování hlavové a nožní části roštu pomocí motoru přispívá 
k pohodlnému odpočinku bez nutnosti vstávat z lůžka.
• 3 anatomické zóny
• 28 lamel uložených ve dvojitých pouzdrech
• pružná kaučuková pouzdra pro lepší rozložení tlaku těla na matraci
• středový popruh pro větší stabilitu roštu
• posuvné objímky pro individuální nastavení tuhosti roštu v bederní 

oblasti
• výška 5 cm

VIVA MOTOR KABELOVÝ OVLADAČ

BEZŠŇŮROVÝ OVLADAČ

Standardní rozměry: 80x200 cm, 90x200 cm (skutečný rozměr je vždy -1 cm užší a -5 cm kratší)

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky
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BLANCO RELAXProvedení: 
borovice sněžná/šedá
š*v*h*: 190*202*42 cm

Provedení: sonoma světlá
š*v*h*: 80*198*51 cm

Provedení: 
sonoma světlá
š*v*h*: 
175*177*29 cm

Provedení: 
sonoma světlá
š*v*h*: 
125*50*23 cm

Provedení: 
sonoma světlá
š*v*h*: 
120*29*22 cm

Provedení: bílá/dub 
votan
š*v*h: 116*197*34

možnost zakoupení po 
jednotlivých dílech

LORET

PORTO 01 PORTO 07 POLICE 01

PIK 0801

PIK 0501

š*v*h: 70*53*36 cm

š*v*h: 90*53*36 cm

W 5001
š*v*h: 50*100*24 cm

ORLANDO 06
š*v*h: 46*138*20 cm

W 5901
š*v*h: 59*100*24 cm

W 7001
š*v*h: 66*120*24 cm

+bílá +bílá

+bílá

+bílá

+bílá

W 8001
š*v*h: 80*120*24 cm

ORLANDO 03N

sonoma světlá, 
sonoma tnavá

š*v*h: 90*101*15 cm

L/P

PIK 0201 L/P
š*v*h: 90*66*30 cm

PIK 0601  
š*v*h: 59*47*36 cm

PIK 0101 PIK 0701
š*v*h: 70*49*36 cm š*v*h: 80*47*36 cm

W 8002
š*v*h: 80*25*21 cm

BOTNÍKY, VĚŠÁKY sonoma světlá

díl 05
š*v*h: 50*83*40 cm

díl 03
š*v*h: 90*70*40 cm

díl 07
š*v*h: 59*118*40 cm

díl 08
š*v*h: 80*118*40 cm
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NEVIO HYGAProvedení : dub artisan Provedení : borovice sněžná/antracit

skříň 01

skříň 06

botník 04 botník 01 botník 02 botník 03

botník 02

botník 05

botník 03

botník 04

věšák 07 věšák 08věšák 06 věšák 07

botník 05

zrcadlo 08 zrcadlo 09

š*v*h: 55*200*34 cm

š*v*h: 54*198*34 cm

š*v*h: 70*54*34 cm š*v*h: 50*47*34 cm š*v*h: 70*47*34 cm š*v*h: 70*47*34 cm

š*v*h: 55*94*34 cm

š*v*h: 50*125*34 cm

š*v*h: 70*94*34 cm

š*v*h: 50*94*34 cm

š*v*h: 35*145*2 cm š*v*h: 34*102*2 cmš*v*h: 70*145*3 cm š*v*h: 34*102*3 cm

š*v*h: 105*54*34 cm

š*v*h: 50*65*2 cm š*v*h: 50*65*2 cm

L/P L/P
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LEONIDAS Provedení: dub artisan/šedá, dub premium/bílá

věšák s komodou 40
š*v*h: 40*215*38 cm

skříň 80
š*v*h: 80*215*38 cm

komoda 80
š*v*h: 80*92*38 cm

věšák s komodou 80
š*v*h: 80*215*38 cm

skříň 40
š*v*h: 40*215*38 cm

police se zrcadlem
š*v*h: 80*123*20 cm

nástavec 80
š*v*h: 80*45*38 cm

nástavec 40
š*v*h: 40*45*38 cm
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PŘEDSÍNĚ APOLON, ROMA, ODISEJ

APOLON PA-3 ZRCADLO

APOLON PA-3 KOMODA

APOLON PA-2APOLON PA-1

ROMA 1

ODISEJ 3V ODISEJ 4V

ROMA 3 ROMA 4 ROMA 150ROMA RU

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, ořech tabacco

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, ořech tabacco

š*v*h: 50*113*2 cm

š*v*h: 50*95*37 cm

š*v*h: 50*209*37 cmš*v*h: 50*209*37 cm

š*v*h: 75*95*37 cm

š*v*h: 70*120*28 cm š*v*h: 70*157*28 cm

š*v*h: 113*95*37 cm š*v*h: 75*80*52 cm š*v*h: 150*80*40 cmš*v*h: 72/35*95*72/35 cm

ROMA 150
š*v*h: 150*80*40 cm

4 690,-
(bílá)

4 890,-
(dub bardolíno)

ROMA 3
š*v*h: 113*95*37 cm

3 700,-
3 900,-

(dub bardolíno, dub sněhový)

4 100,-
(ořech tabacco)

ROMA 1
š*v*h: 75*95*37 cm

2 300,-
2 400,-

(dub bardolíno, dub sněhový)

2 600,-
(ořech tabacco)

4 890,-
(dub sněhový)

5 290,-
(ořech tabacco)

ROMA 4
š*v*h: 75*80*52cm

3 390,-
3 590,-

(dub bardolíno, dub sněhový)

3 590,-
(ořech tabacco)

ROMA RU
š*v*h: 72/35*95*72/35 cm

3 200,-
(bílá)

3 300,-
(dub bardolíno, dub sněhový)

3 500,-
(ořech tabacco)

(bílá) (bílá)(bílá)
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KOMODY VIVA

KOMODY ARMADIO

KOMODY ML

K1 - 3D 2S
š*v*h: 109*85*36 cm

3K
š*v*h: 50*120*29 cm

díl 02 díl 03 díl 04 díl 05
š*v*h: 92*94*41 cm š*v*h: 92*94*41 cm š*v*h: 138*94*41 cm š*v*h: 138*94*41 cm

A1 4S
š*v*h: 74*85*45 cm

A1 2D 1S
š*v*h: 73*85*36 cm

A1 3D 2S
š*v*h: 109*85*35 cm

A1 2D 4S
š*v*h: 109*85*35 cm

AXL 2D 4S
š*v*h: 155*85*35 cm

A2 3D 1S
š*v*h: 109*104*35 cm

Provedení: bílá, san remo písek, dub lanýž, dub sonoma/lava

Provedení: sonoma světlá

Provedení: bílá, dub sonoma

Provedení: bílá

K1 - 4S
š*v*h: 74*85*45 cm

K1 - 2D 2S
š*v*h: 74*85*36 cm

K1 - 2D
š*v*h: 74*85*36 cm

4K
š*v*h: 50*155*29 cm

VIVK04
š*v*h: 40*104*40 cm

VIVK05
š*v*h: 120*84*40 cm

VIVS01
š*v*h: 40*48*34 cm

VIVK01
š*v*h: 77*104*40 cm

VIVK02
š*v*h: 77*84*40 cm

VIVK03
š*v*h: 154*84*40 cm

KOMODY SCONTO
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KAMIL

REGÁLY

KOMODY

PŘEDSÍNĚ

SKŘÍŇ

REGÁL 4X4
REGÁL VI

REGÁL I
REGÁL II
REGÁL III
REGÁL IV
REGÁL V

REGÁL PRACOVNÍ STŮL

KOMODA 150 KOMODA 432D

VALA VIKI MONIKA 3 KLÁRA

KOMODA S2D KOMODA XL2

POLICE ZÁVĚSNÁ
š*v*h: 80*200*55 cm

š*v*h: 145*147*40 cm

š*v*h: 100*140*40 cm

š*v*h: 80*80*40 cm
š*v*h: 80*100*40 cm
š*v*h: 80*120*40 cm
š*v*h: 80*140*40 cm
š*v*h: 80*170*40 cm

š*v*h: 40*200*40 cm š*v*h: 120*76*50 cm

š*v*h: 150*78*39 cm š*v*h: 110*86*34 cm

š*v*h: 100*200*37 cm š*v*h: 90*200*37 cm š*v*h: 100*200*40 cm š*v*h: 120*200*40 cm

š*v*h: 80*90*4 cm š*v*h: 108*79*40 cm

š*v*h: 120*35*30 cm

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

možnost zakoupení po 
jednotlivých dílech
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PC STOLY, POLICE

š*v*h: 132*75*60 cm

š*v*h: 205*75*175 cm

š*v*h: 108*141*108 cm

š*v*h: 80*55*80 cm

š*v*h: 105*75*60 cm

š*v*h: 150*88*100 cm

š*v*h: 82*76*59 cm

š*v*h: 80*40*20 cm

š*v*h: 90*24*20 cm

š*v*h: 120*56*22 cm

š*v*h: 100*72*52 cm

š*v*h: 123*75*88 cm

š*v*h: 130*76*60 cm

K 17

K 53N

K 20

POLICE N

K 14

K 26N

K 2 NEW

POLICE PS
POLICE L

POLICE L3

K 1

K 49

K 61

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
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PC STOLY

provedení: bílá provedení: bílá

provedení: dub sonomaprovedení: sonoma světlá/borovice lanýž

provedení: dub sonoma

provedení: višeň primaveraprovedení: černá mat/dub rivera/bílá mat

š*v*h: 83*78*51 cm š*v*h: 102*79*51 cm

š*v*h: 89*75*55 cmš*v*h: 120*78*58 cm

š*v*h: 114*75*55 cm

š*v*h: 140*77*70 cmš*v*h: 125*75*60 cm

š*v*h: 120*76*55 cm

KENDO 01 KENDO 02

LAPTOPCASTEL 19

provedení: dub sonoma
š*v*h: 102*75*51 cm

MIKIURAN

DOVER 40RIVA 40 LEONIDAS

AVO 10

provedení: dub artisan, dub premium
š*v*h: 145*75*57 cm

provedení: borovice sněžná/MDF šedá

provedení: sonoma světlá, 
lišta bílá/antracit/sonoma 

š*v*h: 119*78*55 cm

BLANCO 11

provedení: dub sonoma
š*v*h: 69*72*51 cm

MINI
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OFFI  Provedení: dub bordeaux
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

regál 9
š*v*h: 40*209*40 cm

regál 8
š*v*h: 50*209*40 cm

regál 10
š*v*h: 40*209*40 cm

regál 3
š*v*h: 45*108*40 cm

skříňka 2
š*v*h: 80*108*40 cm

skříňka 1
š*v*h: 105*107*40 cm

pracovní stůl 1350
š*v*h: 135*77*60 cm

pracovní stůl 1500
š*v*h: 150*77*60 cm

pracovní stůl A
š*v*h: 160*77*60 cm

pracovní stůl B
š*v*h: 120*77*75 cm nástavec stolu DKP

š*v*h: 60*77*45 cm

nástavec stolu DKO
š*v*h: 60*77*45 cm
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Ať už kancelář, pracovnu nebo studovnu, vše můžete vybavit systémem nábytku OFFI. Příjemný světlý dekor dubu 
bordeaux a bílé alpské je doplněn prvky v šedé platině. Širší kovové úchyty dodají na eleganci a noblese. 

regál 4
š*v*h: 90*209*40 cm

regál 5
š*v*h: 80*209*40 cm

regál 6
š*v*h: 70*209*40 cm

regál 7
š*v*h: 60*209*40 cm

pracovní stůl BN
š*v*h: 160/180*77*75/60 cm

kontejner 1
š*v*h: 45*77*60 cm

kontejner 2
š*v*h: 45*70*45 cm

skříňka DP
š*v*h: 120*72*45 cm

pracovní stůl 1350 ke skříňce DP
š*v*h: 135*77*60 cm

pracovní stůl 1500 ke skříňce DP
š*v*h: 150*77*60 cm
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OLIVIA Provedení: dub sonoma/šedá platina
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříň 4
š*v*h: 120*190*55 cm

skříň 3
š*v*h: 90*190*55 cm

skříň rohová
š*v*h: 85*190*85 cm

skříň 5
š*v*h: 50*190*40 cm

prádelník 4
š*v*h: 50*190*40 cm

regál 6
š*v*h: 74*190*40 cm

komoda 9
š*v*h: 130*104*40 cm

komoda 2 s barem
š*v*h: 135*104*40 cm

komoda 8
š*v*h: 170*104*40 cm

komoda 1
š*v*h: 130*104*40 cm

RTV stolek
š*v*h: 135*53*49 cm

police závěsná 3
š*v*h: 135*35*23 cm

police 2
š*v*h: 118*30*23 cm police závěsná 1

š*v*h: 125*70*23 cm
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Vkusný, neutrální, nadčasový nábytek pro vybavení kanceláře či pracovny. Komody s velkým množstvím úložného pro-
storu pro zorganizování vašich dokumentů a pracovních pomůcek.

regál s barem 2
š*v*h: 50*190*40 cm

regál 5
š*v*h: 50*190*40 cm

regál 3
š*v*h: 50*190*40 cm

vitrína 760
š*v*h: 76*190*40 cm

vitrína 400
š*v*h: 40*190*40 cm

komoda 6
š*v*h: 80*145*40 cm

bar
š*v*h: 74*145*40 cm

komoda 10
š*v*h: 130*104*40 cm

komoda s barem 2
š*v*h: 135*104*40 cm

komoda 5
š*v*h: 90*104*40 cm

komoda 4
š*v*h: 90*104*40 cm

komoda 11
š*v*h: 90*104*40 cm

konferenční stolek                     
š*v*h: 120*55*60 cm

konferenční stolek 2                     
š*v*h: 120*55*60 cm

konferenční stolek sk                  
š*v*h: 78*47*78 cm

pracovní stůl          
š*v*h: 125*76*60 cm

komoda 7             
š*v*h: 50*104*40 cm
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ADAM Provedení: dub sonoma
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříň SS
š*v*h: 100*194*40 cm

skříň 1
š*v*h: 80*194*40 cm

skříň  rohová
š*v*h: 85*194*85 cm

vitrína 5
š*v*h: 80*194*40 cm

vitrína 11
š*v*h: 100*194*40 cm

regál 5
š*v*h: 100*194*40 cm

regál 9 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

regál 9 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 9 (400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál rohový ND
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 6 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 6 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm
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Ať už zařizujete soukromou kancelář, oppen office nebo studovnu pro vaše dospívající děti, inspirujte se nábytkovou sérií 
Adam. Velký výběr skříní a komod doplněn o několik variant stolů dává možnost zařídit i větší prostor ve stejném stylu, ale 
dle individuálních požadavků. 

regál 2
š*v*h: 80*118*40 cm

regál 3
š*v*h: 80*118*40 cm

regál 4 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

regál 4 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 4 (400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 8(800)
š*v*h: 80*194*40 cm

regál 8(600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 8(400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál rohový NM
š*v*h: 40*118*40 cm

regál 10 (800)
š*v*h: 80*118*40 cm

regál 10 (600)
š*v*h: 60*118*40 cm

regál 10 (400)
š*v*h: 40*118*40 cm

regál 7
š*v*h: 80*156*40 cm

regál 1
š*v*h: 80*118*40 cm

kontejner 1
š*v*h: 50*80*40 cm

kontejner 3 (500)
š*v*h: 50*66*50 cm

kontejner 3 (350)
š*v*h: 35*66*50 cm

kontejner K 3 
š*v*h: 50*53*50 cm

kontejnér K 32 
š*v*h: 50*53*40 cm

přídavný stůl 1
š*v*h: 65*75*65 cm

přídavný stůl 2
š*v*h: 135*76*67 cm

pracovní stůl 2
š*v*h: 160*76*65 cm

pracovní stůl 3B
š*v*h: 160*76*67 cm

regál 2
š*v*h: 80*118*40 cm

pracovní stůl 3A
š*v*h: 160*76*67 cm
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Zařizujete bydlení a plánujete novou kuchyň nebo vám již stará linka dosloužila a chcete ji vyměnit?

Hledáte potřebnou inspiraci?

Záleží vám na tom, aby kuchyň byla kvalitní, praktická, krásná a zároveň za rozumnou cenu?

U nás vám pomůžeme kuchyň rozvrhnout a naplánovat, vybrat spotřebiče, dřez i doplňky. Sladíme vše 
barevně se stávajícím interiérem. Upozorníme vás na chyby, kterých byste se při vlastním plánování 

mohli nevědomky dopustit.

Na našich prodejnách máte k dispozici reálné vzorníky barev a použitých materiálů. Naši specialisté na 
kuchyně jsou vám k dispozici a rádi vytvoří návrh dle vašich požadavků a rozměrových dispozic.

KUCHYNĚ
KOMPLETNÍ SORTIMENT KUCHYNÍ A AKTUÁLNÍ CENÍK NA PRODEJNÁCH.

FIUGGI
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka dub arsan

Lakovaná dvířka LTD/folie mat 2D

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

dub arsan

NOVINKA 2022
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CARRINI
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka bílá lesk

Foliovaná dvířka MDF/folie vysokolesk

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

bílá 

TREVISO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka permbroke

laminovaná dvířka LTD/folie mat 2D/3D

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

permbroke 3D dub halifax 2D

NOVINKA 2022

NOVINKA 2022
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BRERRA
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

NAPOLI
kuchyně

provedení: korpus grey/dvířka vzorník ICA, RAL
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PESCARA
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

TIVOLI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.
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RIMINI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

BARI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.
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AMARO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka vzorník ICA, RAL

LIVORNO
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


100

PRATO
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka vzorník ICA, RAL

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

FORLI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


101

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

FLORENCE
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

jasan 
horský

dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

ESSEN
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka bílá lesk

jasan 
horský

dub 
arsan

bílá capuccino
 

grafit
 

černá
 

 Foliovaná dvířka MDF - folie akryl lesk

grey
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EMPORIUM
kuchyně

provedení: korpus alpská bílá/dvířka bílá/light  stone

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

dub zlatý

GOLD LUX
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka dub pestka

dub pestkagrey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

 Foliovaná dvířka 

Foliovaná dvířka MDF - mat

bílá stone light stone
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grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

MAGNUM
kuchyně

provedení: korpus grey/dvířka grafit

Foliovaná dvířka MDF - mat

bílá grafit denim

PLATINUM
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka rose red, bílá

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

camelvanilkabílá černárose red

foliovaná dvířka
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bílá perla

Barvy korpusu

ESSEN TREND
kuchyně

provedení: korpus bílá perla/dvířka bílá lesk/grafit lesk

bílá perla

Barvy korpusu

FERRUM
kuchyně

provedení: korpus bílá perla/dvířka bílá lesk/cra� tabacco/bílá lesk

akrylová dvířka

bílá capuccino grafit černá

akrylová dvířka

cra� tabacco dub lindbergbílá lesk sherwood 
jasný

bílá lesk/
dub lindberg

bílá lesk/ 
sherwood jasný

bílá lesk/
cra� tabaco
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SILVER
kuchyně

provedení: korpus grey/dvířka cra� oak

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

MALMO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka permbroke

grey lavabílá alpská

Barvy korpusu

jasan 
horský

dub 
arsan

Laminová dvířka

bílá plana fresco antracit zelená labrador studená modrádub arsandub sonomacra� oakblack pinelae

ares černáares bíládub halifaxpermbroke

Laminová dvířka
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KONFERENČNÍ STOLKY

š*v*h: 110/160*52/70*70 cmš*v*h: 110*48/66*70 cm

ALASKA 2771ALASKA 2761, 2762
provedení: dub sonomaprovedení: dub sonoma, bíá

š*v*h: 103*43*60 cm

RINGO 2917, 2918
provedení: dub sonoma, bílá

š*v*h: 100*47*60 cm

CHRIS 3195
provedení: dub artisan provedení: dub sonoma

š*v*h: 69*44*69 cm

BONO 2299
š*v*h: 100*49*60 cm

NOVA 3106
provedení: bílá, nohy buk masiv

š*v*h: 80*42*60 cmš*v*h: 50*48*50 cm

FALCO 2844, 2956FALCO 2784, 3051
provedení: bílá, dub divokýprovedení: bílá, dub divoký

š*v*h: 103*44*60 cm

MEMPHIS 2599
provedení: dub sonoma, zaoblené rohy

š*v*h: 80*46*50 cm

VITO 2910
provedení: dub sonoma

š*v*h: 110*42*70 cm

RIMINI 2410, 2441
provedení: dub sonoma, bílá, police s LED osvětlením

š*v*h: 110*42*70 cm

COSTA 3184
provedení: dub sonoma

dotykové 
otvírání

deska MDF
zaoblené rohy
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43. ozdobné prvky

44. pohodlné sedadlo

45. čalouněné pásy

46. rozklad typu deln

47. čalouněné záda

48. mulpoket

funkce rozkladu
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