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Široká nabídka dřevodekorů a pastelových barev, které můžete libovolně kombinovat.
nová řada EXcLUsIvE vám přináší u zásuvek plnovýsuvy s dotahem a u dveří panty s tlumením.

ČE
ská kvaLIta

Český
výrobek

vyrobeno
v ČeskukoLEkcE

nábytkU
coLor

Dotah
Dveří

kartáČe
proti prachu

barevná
variabilita
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Dveře skříně možno doplnit 
zrcadly o šířce 50 cm (po 
stranách), středové dle 
šíře objednané skříně – za 
příplatek 1 694 Kč/ks.

skříň UnI  hloubka: 65 cm

skříň UnI  hloubka: 65 cm

Ve standardu:
 dotah dvěří
 zásuvky
 plný počet polic
 kartáče

pojezdové kolejnice a vozíky dveří
 jsou z odolného materiálu, který zajistí dlouhé

 a bezproblémové užívání

Ve standardu:
 dotah dvěří
 zásuvky
 plný počet polic
 kartáče

Pro šířky:
120, 130, 
140, 150, 
160, 170, 
180, 190, 
200 cm

Výška
220 cm

Pro šířky:
210, 220, 
230, 240, 
250, 260, 
270 cm

Výška
220 cm

Výška
240 cm

Výška
240 cm

 výška: 240 cm

â šířka cena

120 cm  12 578,–    
Exclusive  13 137,–    
130 cm  12 951,–    
Exclusive  13 510,–    
140 cm 13 323,–
Exclusive  13 882,–    
150 cm  13 882,–    
Exclusive  14 441,–    
160 cm  14 721,–    
Exclusive  15 280,–    
170 cm  15 094,–    
Exclusive  15 653,–    
180 cm  15 466,–    
Exclusive  16 025,–    
190 cm  16 025,–    
Exclusive 16 584,–
200 cm  16 491,–    
Exclusive  17 050,–    

 výška: 220 cm

â šířka cena

120 cm  12 112,–    
Exclusive  12 671,–    
130 cm 12 578,–
Exclusive  13 137,–    
140 cm  12 951,–    
Exclusive  13 510,–    
150 cm  13 323,–    
Exclusive  13 882,–    
160 cm  14 348,–    
Exclusive  14 907,–    
170 cm  14 721,–    
Exclusive  15 280,–    
180 cm  15 094,–    
Exclusive  15 653,–   
190 cm  15 466,–    
Exclusive  16 025,–    
200 cm  16 025,–    
Exclusive  16 584,–    

 výška: 240 cm

â šířka cena

210 cm  19 566,–    
Exclusive  20 684,–    
220 cm  20 218,–    
Exclusive  21 336,–    
230 cm  20 777,–    
Exclusive  21 895,–    
240 cm  21 336,–    
Exclusive  22 454,–    
250 cm  21 895,–    
Exclusive  23 013,–    
260 cm  22 733,–    
Exclusive  23 852,–    
270 cm  23 293,–    
Exclusive  24 411,–    

 výška: 220 cm

â šířka cena

210 cm  19 193,–    
Exclusive  20 311,–    
220 cm  19 566,–    
Exclusive  20 684,–    
230 cm  20 404,–    
Exclusive  21 522,–    
240 cm  20 963,–    
Exclusive  22 081,–    
250 cm  21 522,–    
Exclusive  22 640,–    
260 cm  22 361,–    
Exclusive  23 479,–    
270 cm  22 920,–    
Exclusive  24 038,–    
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Dveře skříně možno doplnit 
zrcadly o šířce 50 cm (po 
stranách), za příplatek.

Ukázky libovolných možností kombinace nabízených barev

Česká kvalita
Základem našich výrobků jsou kva-
litní materiály od renomovaných vý-
robců zaručujících hygienickou ne-
závadnost a  vysokou odolnost po celou dobu 
jeho užívání. Tradiční výborná úroveň zpraco-
vání je výsledkem dlouholeté praxe v  oboru 
nábytkářství a reakcí na vaše aktuální potřeby 
a trendy. Přesnost zpracování v každém detailu 
nám zajišťují  aplikované moderní technologie 
a nejnovější výrobní postupy jako jsou, CNC 
stroje, kolíkovací a  olepovací stroje, velkoploš-
né formátovací pily atd. Vyrábíme z  plošného 
materiálu LTD 18 mm a 28 mm, který je opatřen 
ABS hranami, kvalitními závěsy klasických i po-
suvných dveří.

Dotah dveří u skříní DUo a UnI
Už se vám nikdy nestane, že dveře skříně 
nedovřou, či s nimi někdo tzv. „bouchne”. 
Dveře pohodlně dojedou do konečné 
polohy tiše automaticky.

kartáče
Již žádný prach
ve skříni!
Praktické kartáče na dveřích zabraňují vstupu 
prachu a jiných nečistot do skříně a přitom nebrání 
jejich pohybu.

ČE
ská kva

LIta

Úchyt 2 druhy: 
dřevěný v barvě 
korpusu a kov 
(platí pro 
všechny UNI)

dřevěný 
v barvě 
korpusu

úchyt kov

  Černě šrafované jsou poličky navolno,    červeně šrafované jsou poličky napevno.
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Ve standardu:
 dotah dvěří
 zásuvky
 plný počet polic
 kartáče

Ve standardu:
 dotah dvěří
 zásuvky
 plný počet polic
 kartáče

Dveře lze doplnit zrcadly o šířce 50 cm (po stranách), 
středové dle šíře objednané skříně – za příplatek 1 694 Kč/ks.

skříň DUo
 výška: 220 cm,  hloubka: 65 cm

skříň tIpo
 výška: 220 cm,
 hloubka: 60 cm

komoda tIpo
 výška: 54 cm,
 hloubka: 48 cm
â šířka: 58 cm

skříň DUo
 výška: 240 cm,  hloubka: 65 cm

Ukázky různých možností kombinace nabízených barev

â šířka cena

120 cm 9 317,–

130 cm 9 690,–

140 cm  10 062,–    

150 cm  10 621,–    

160 cm  11 180,–    

170 cm  11 553,–    

180 cm  11 926,–    

190 cm  12 671,–    

200 cm  13 044,–    

210 cm  13 789,–    

220 cm  14 535,–    

230 cm  14 907,–    

240 cm  15 653,–    

250 cm  16 025,–    

260 cm  16 398,–    

270 cm  16 771,–    

Pro šířky: 120, 130, 140, 150, 
160, 170, 180, 190, 200 cm

Pro šířky:
210, 220, 230 cm

Pro šířky:
240, 250, 260, 270 cm

Úchyt: hliník v kombinaci dřeviny 
v barvě korpusuÚchyt: hliník v kombinaci dřeviny 

v barvě korpusu

Pro šířky:
120 cm

Pro šířky: 
130, 140, 
150, 160, 
170,
180 cm

KomoDA

Pro šířky: 
190, 200, 
210, 220, 
230, 240, 
250, 260, 
270 cm

KomoDAKomoDA

 1 770,–  

â šířka cena

120 cm  15 280,–    
Exclusive  15 839,–    
130 cm  16 305,–    
Exclusive  16 864,–    
140 cm  16 864,–    
Exclusive  17 423,–    
150 cm  17 423,–    
Exclusive  17 982,–    
160 cm  18 075,–    
Exclusive  18 634,–    
170 cm  18 634,–    
Exclusive  19 193,–    
180 cm  19 007,–    
Exclusive  19 566,–    
190 cm  19 379,–    
Exclusive  19 938,–    

â šířka cena

200 cm  20 404,–    
Exclusive  20 963,–    
210 cm  22 547,–    
Exclusive  23 665,–    
220 cm  23 106,–    
Exclusive  24 224,–    
230 cm  23 665,–    
Exclusive  24 783,–    
240 cm  24 690,–    
Exclusive  25 808,–    
250 cm  25 063,–    
Exclusive  26 181,–    
260 cm  25 435,–    
Exclusive  26 553,–    
270 cm  25 808,–    
Exclusive  26 926,–    

 bez zásuvek
 bez dotahů dveří
 možnost doplnit skříň
 komodou (kromě šíře
 120 cm)

Pro šířky: 120, 130, 140, 150, 
160, 170, 180, 190, 200 cm

Pro šířky:
210, 220, 230 cm

Pro šířky:
240, 250, 260, 270 cm

úchyt kov

Uvedené ceny jsou s DPH. 3

â šířka cena

120 cm  14 907,–    
Exclusive  15 466,–    
130 cm  15 839,–    
Exclusive  16 398,–    
140 cm  16 491,–    
Exclusive  17 050,–    
150 cm  17 050,–    
Exclusive  17 609,–    
160 cm  17 423,–    
Exclusive  17 982,–    
170 cm  18 261,–    
Exclusive  18 820,–    
180 cm  18 634,–    
Exclusive  19 193,–    
190 cm  19 007,–    
Exclusive  19 566,–    

â šířka cena

200 cm  19 752,–    
Exclusive  20 311,–    
210 cm  21 988,–    
Exclusive  23 106,–    
220 cm  22 733,–    
Exclusive  23 852,–    
230 cm  23 293,–    
Exclusive  24 411,–    
240 cm  24 131,–    
Exclusive  25 249,–    
250 cm  24 690,–    
Exclusive  25 808,–    
260 cm  25 063,–    
Exclusive  26 181,–    
270 cm  25 435,–    
Exclusive  26 553,–    

Není součástí skříně

  Černě šrafované jsou poličky navolno,    červeně šrafované jsou poličky napevno.

Kartáče proti 
prachu jsou 
součásti skříně
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skříň koMbI 8a
 výška: 220 cm, â šířka: 270 cm,
 hloubka: 62 cm

skříň koMbI 8b
 výška: 220  â šířka: 270 cm,
 hloubka: 62 cm

sektorová skříň n–001
 výška: 195, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–002
 výška: 195, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–003
 výška: 195 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–004
 výška: 195 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–005
 výška: 195 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

rohová skříň koMbI roH
 výška: 220 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 90 cm

8 851,–

7 081,–

6 895,–

6 708,–

16 677,–

5 870,–

17 795,–

5 497,–

skříň koMbI 7b
 výška: 220 cm, â šířka: 225 cm,
 hloubka: 62 cm

17 330,–

skříň koMbI 7a
 výška: 220 cm, â šířka: 225 cm,
 hloubka: 62 cm

16 212,–

skříň koMbI 6b
 výška: 220 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 62 cm

14 069,–

skříň koMbI 6a
 výška: 220 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 62 cm

12 951,–

skříň koMbI 5b
 výška: 220 cm, â šířka: 135 cm,
 hloubka: 62 cm

skříň koMbI 5a
 výška: 220, â šířka: 135 cm,
 hloubka: 62 cm

11 367,– 11 926,–

skříň koMbI 4b
 výška: 220 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 62 cm

9 131,–

skříň koMbI 4a
 výška: 220 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 62 cm

8 013,–

skříň koMbI 3
 výška: 220 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 62 cm

13 342,–

20 069,–

7 733,–

7 584,–

5 683,–

skříň koMbI 2b
 výška: 220 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 62 cm

12 783,–

18 951,–

9 019,–

8 013,–

6 801,–

skříň koMbI 2a
 výška: 220 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 62 cm

10 454,–

15 671,–

19 771,–

5 777,–

6 242,–

skříň koMbI 1
 výška: 220 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 62 cm

9 336,–

14 553,–

18 653,–

6 447,–

4 099,–

4 286,–
exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

7 342,–
exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

7 901,–
exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

6 056,–
exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive
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sektorová skříň n–006
 výška: 195 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–007
 výška: 195 cm, â šířka: 65 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–008
 výška: 195 cm, â šířka: 65 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–009
 výška: 195 cm, â šířka: 65 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–010
 výška: 195 cm, â šířka: 65 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–011
 výška: 195 cm, â šířka: 65 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–012
 výška: 195 cm, â šířka: 65 cm,
 hloubka: 43 cm

5 870,–

6 056,–

8 334,–

5 497,–

6 708,–

10 266,–

11 790,–

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná 
skleněná výplň
tloušťka 5 mm.
Nelze v provedení 
EXCLUSIVE.

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná 
skleněná výplň
tloušťka 5 mm.
Provedení EXCLUSIVE 
se nevztahuje na Alu 
dvířka.

Hliníkový 
rámeček, středně 
mléčná skleněná 
výplň tloušťka 
5 mm.
Nelze v provedení 
EXCLUSIVE.

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

sektorová skříň n–013
 výška: 195 cm, â šířka: 50 cm,
 hloubka: 43 cm

8 334,–

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná skleněná 
výplň tloušťka 5 mm.
Provedení EXCLUSIVE se 
nevztahuje na Alu dvířka.

8 904,–

6 932,–

6 280,–

6 373,–

6 336,–

6 131,–5 124,–

5 646,– 10 469,–

5 907,–

Zleva: noční stolek N-137, polička N-112, postel N-147, noční stolek N-137, skříň Kombi 8B

sektorová skříň n–017
 výška: 195 cm, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

6 056,–

sektorová skříň n–016
 výška: 195 cm, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

5 497,–

sektorová skříň n–015
 výška: 195 cm, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

4 752,–

sektorová skříň n–014
 výška: 195 cm, â šířka: 50 cm,
 hloubka: 43 cm

5 311,–

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

sektorová skříň n–018
 výška: 195 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

5 311,–

sektorová skříň n–019
 výška: 195 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

5 497,–

7 286,–
exclusive

exclusive exclusive

exclusive exclusive

6 336,–
exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive

exclusive
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sektorová skříň n–029
 výška: 160 cm, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–028
 výška: 160 cm, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

5 683,–

3 354,–

sektorová skříň n–026
 výška: 160, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–027
 výška: 160, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–025
 výška: 195, â šířka: 50 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–024
 výška: 195, â šířka: 50 cm,
 hloubka: 43 cm

4 938,–

3 168,–

6 056,–

sektorová skříň n–021
 výška: 195 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–022
 výška: 195 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–020
 výška: 195 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–023
 výška: 195 cm, â šířka: 50 cm,
 hloubka: 43 cm

4 099,– 4 099,–

3 727,–

4 938,–

sektorová skříň n–030
 výška: 160 , â šířka: 156 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–031
 výška: 160, â šířka: 50 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–032
 výška: 160 cm, â šířka: 50 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–033
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

3 168,–

5 311,–

5 497,– 2 795,–

Zleva: konferenční stolek N-130, 2x skříňky N-022, polička N-118, skříňka N-089, 2x skříňky N-022

5 870,–

4 286,–
exclusive

5 646,–
exclusive

6 317,–
exclusive

4 360,–
exclusive

6 839,–
exclusive

5 646,–
exclusive

7 118,–
exclusive

3 429,–
exclusive

5 590,–
exclusive
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sektorová skříň n–034
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–035
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–036
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–037
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–038
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–039
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–040
 výška: 118 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–041
 výška: 118 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 43 cm

5 124,–

6 242,–

5 497,–

6 242,–4 752,– 5 497,–

6 242,–

Hliníkový rámeček, středně mléčná 
skleněná výplň tloušťka 5 mm. Provedení 
EXCLUSIVE se 
nevztahuje na 
Alu dvířka.

Skleněná výplň z čirého skla
tloušťka 5 mm

Zleva: skříňka N-091, 2x polička N-115, skříňka N-087, skříňka N-082, skříňka N-043, konferenční stolek N-131

sektorová skříň n–042
 výška: 118 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 43 cm

5 870,–

sektorová skříň n–043
 výška: 118 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 43 cm
Hliníkový rámeček, středně mléčná 
skleněná výplň tloušťka 5 mm. Provedení 
EXCLUSIVE se 
nevztahuje na Alu 
dvířka.

sektorová skříň n–044
 výška: 118 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 43 cm

5 497,–

Skleněná výplň z čirého skla
tloušťka 5 mm

sektorová skříň n–045
 výška: 118, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

3 168,–

sektorová skříň n–046
 výška: 118, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

3 540,–

sektorová skříň n–047
 výška: 118, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43

5 497,–

5 273,–
exclusive

7 100,–
exclusive

3 895,–
exclusive

6 801,–
exclusive

5 870,–
exclusive

7 211,–
exclusive

7 379,–
exclusive

5 832,–
exclusive

6 205,–
exclusive

7 211,–
exclusive

6 466,–
exclusive

3 261,–
exclusive

11 079,–

11 933,–
exclusive

9 453,–

10 022,–
exclusive
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sektorová skříň n–048
 výška: 118, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–049
 výška: 118, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–050
 výška: 90, â šířka: 160 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–051
 výška: 90, â šířka: 160 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–052
 výška: 90 cm, â šířka: 160 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–053
 výška: 90 cm, â šířka: 130 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–054
 výška: 90, â šířka: 130 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–055
 výška: 90, â šířka: 130 cm,
 hloubka: 43 cm

7 267,–

3 354,–

4 938,–

2 143,–

5 870,–

7 454,–

5 311,–

6 056,–

18 mm

28 mm

18 mm

28 mm

kompletní vybavení
U nás zakoupená skříň je kompletní!
Žádné nečekané překvapení, či absence polic. V naší dodávce je standardně plný 
počet polic a zásuvek. Nábytek možno sestavit i bez nožiček, které jsou součástí každého 
výrobku.

odolnost
Naše skříně mají zesílený horní 
i spodní díl pro větší stabilitu, 
pevnost a delší užívání (viz schéma).

28 mm

U nás žádné umělé sendvičové 
nalisování nečekejte, jen poctivý 
kus materiálu.

Zleva: skříň N-005, psací stůl N-127, polička N-113, postel N-140, noční stolek N-136, úložný prostor N-144

9 205,–
exclusive

6 764,–
exclusive

8 590,–
exclusive

5 218,–
exclusive

7 100,–
exclusive

6 019,–
exclusive

3 876,–
exclusive
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sektorová skříň n–056
 výška: 90 cm, â šířka: 130,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–057
 výška: 90 cm, â šířka: 130 cm,
 hloubka: 43 cm

5 124,–

5 497,–
Zleva: noční stolek N-134, postel N-149, noční stolek N-134, rohová skříňka N-095, polička N-118, skříňka N-067, skříňka N-028, 
skříň UNI 270 x 240 cm

Zleva: noční stolek N-134, polička N-117, postel N-149, noční stolek N-134, skříň UNI 200 x 220 cm, skříňka N-066, skříňka N-085

sektorová skříň n–060
 výška: 90 cm, â šířka: 96 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–061
 výška: 90 cm, â šířka: 96 cm,
 hloubka: 43 cm

4 752,– 3 354,–

sektorová skříň n–058
 výška: 90, â šířka: 96 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–059
 výška: 90, â šířka: 96 cm,
 hloubka: 43 cm

3 540,– 3 354,–

sektorová skříň n–062
 výška: 90 cm, â šířka: 96 cm,
 hloubka: 43 cm

4 099,–

sektorová skříň n–063
 výška: 90 cm, â šířka: 96 cm,
 hloubka: 43 cm

4 099,–

3 727,–
exclusive

4 882,–
exclusive

4 808,–
exclusive

5 832,–
exclusive

6 634,–
exclusive

3 540,–
exclusive

5 367,–
exclusive

3 540,–
exclusive
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sektorová skříň n–076
 výška: 90 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–077
 výška: 45 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–068
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–069
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–070
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–072
 výška: 90 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–073
 výška: 90 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–074
 výška: 90 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–075
 výška: 90 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–071
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

2 422,–

3 913,–

1 770,–

2 795,–

3 913,–

5 311,–

3 913,–

4 752,–

2 981,–

2 422,–

sektorová skříň n–067
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–066
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

2 981,– 2 981,–

sektorová skříň n–064
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

sektorová skříň n–065
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 43 cm

2 981,– 2 795,–

Zleva: ukončovací skříň N-100, skříň N-001, psací stůl N-125, noční stolek N-134, postel N-139 6 280,–
exclusive

3 503,–
exclusive

3 429,–
exclusive

4 957,–
exclusive

5 795,–
exclusive

3 429,–
exclusive

3 149,–
exclusive

4 621,–
exclusive

2 981,–
exclusive

2 516,–
exclusive

4 621,–
exclusive

3 168,–
exclusive
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sektorová skříň n–078
 výška: 45 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–079
 výška: 45 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–080
 výška: 45 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–081
 výška: 45 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–082
 výška: 45 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–083
 výška: 45 cm, â šířka: 140 c,m
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–084
 výška: 45 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–085
 výška: 45 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 53 cm

5 870,–

4 286,–

3 913,–

3 727,–4 565,–

4 938,–

5 124,–

4 752,–

Zleva: konferenční stolek N-131, skříňka N-043, skříňka N-086, skříňka N-043

sektorová skříň n–088
 výška: 45 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–089
 výška: 45 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 53 cm

2 981,– 3 913,–

sektorová skříň n–086
 výška: 45 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–087
 výška: 45 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 53 cm

4 938,– 3 168,–

sektorová skříň n–090
 výška: 45 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 53 cm

3 354,–

sektorová skříň n–091
 výška: 45 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

2 795,–

2 981,–
exclusive

3 652,–
exclusive

6 131,–
exclusive

3 354,–
exclusive

3 075,–
exclusive

4 509,–
exclusive

4 193,–
exclusive

3 913,–
exclusive

6 764,–
exclusive

4 882,–
exclusive

5 124,–
exclusive

6 317,–
exclusive

5 609,–
exclusive

5 348,–
exclusive
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sektorová skříň n–092
 výška: 45 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

sektorová skříň n–093
 výška: 45 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

rohová skříň n–094
 výška: 45 cm, â šířka: 85 cm,
 hloubka: 85 cm

rohová skříň n–095
 výška: 90 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 75 cm

ukončovací skříň n–097
 výška: 90 cm, â šířka: 43 cm,
 hloubka: 43 cm

ukončovací skříň n–098
 výška: 118 cm, â šířka: 43 cm,
 hloubka: 43 cm

rohová skříň n–096
 výška: 118 cm, â šířka: 75 cm,
 hloubka: 75 cm

ukončovací skříň n–099
 výška: 160 cm, â šířka: 43 cm,
 hloubka: 43 cm

ukončovací skříň n–100
 výška: 195 cm, â šířka: 43 cm,
 hloubka: 43 cm

závěsná skříňka n–101
 výška: 40 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 25 cm

závěsná skříňka n–102
 výška: 40 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 25 cm

závěsná skříňka n–103
 výška: 40 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 25 cm

závěsná skříňka n–104
 výška: 75 cm, â šířka: 40 cm,
 hloubka: 30 cm

závěsná skříňka n–105
 výška: 75 cm, â šířka: 40 cm,
 hloubka: 30 cm

2 609,–

2 795,–

1 584,–

4 938,–

1 584,–

3 168,–

3 659,–

1 584,–

1 770,–

2 981,–

1 957,–

1 584,–

3 913,–

2 143,–

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná 
skleněná výplň
tloušťka 5 mm.
Nelze v provedení 
EXCLUSIVE.

Zleva: konferenční stolek N-130, noční stolek N-135, skříňka N-089, skříň N-026

43 cm

43 cm

53 cm 53 cm 43 cm

43 cm

3 764,–
exclusive

1 677,–
exclusive

3 093,–
exclusive

1 863,–
exclusive

1 677,–
exclusive

4 025,–
exclusive

3 093,–
exclusive

5 050,–
exclusive
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polička n–113
 výška: 40 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 20 cm

1 398,–

polička n–112
 výška: 40 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 20 cm

1 025,–

závěsná skříňka n–108
 výška: 60 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 30 cm

závěsná skříňka n–109
 výška: 60 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 30 cm

závěsná skříňka n–110
 výška: 60 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 30 cm

polička n–111
 výška: 40 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 20 cm

1 770,–

1 770,–

1 584,–

745,–

závěsná skříňka n–106
 výška: 75 cm, â šířka: 40 cm,
 hloubka: 30 cm

závěsná skříňka n–107
 výška: 75 cm, â šířka: 40 cm,
 hloubka: 30 cm

1 770,–

1 398,–

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

Zleva: skříňka N-078, polička N-117, závěsná skříňka N-109, 3x polička N-118, 2x polička N-120, skříňka N-052 

polička n–114
 výška: 20 cm, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 20 cm

559,–

polička n–115
 výška: 20 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 20 cm

745,– 

polička n–116
 výška: 20 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 20 cm

tv panel n–121
 výška: 150 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 10 cm

932,–

n–117 â šířka: 60 cm

559,–

n–118 â šířka: 90 cm

652,–

n–120 â šířka:150 cm

839,–

n–119 â šířka: 120 cm

745,–

2 795,–

poličky  hloubka: 20 cm,  tl.: 2,8 cm

1 957,–
exclusive

1 677,–
exclusive

1 863,–
exclusive
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58 cm66 cm 58 cm 58 cm

konferenční stolky
 výška: 50 cm

n–128
â šířka: 80 cm, hloubka: 80 cm

n–129
â šířka: 70 cm,  hloubka: 110 cm

2 609,–

2 795,–

noční stolek n–136
 výška: 45 cm, â šířka: 55 cm,
 hloubka: 43 cm

2 143,–

konferenční stolky  výška: 50 cm

n–130
â šířka: 90 cm,  hloubka: 60 cm

2 329,–

n–132
â šířka: 120 cm,  hloubka: 60 cm

2 981,–

n–131
â šířka: 90 cm,  hloubka: 90 cm

2 981,–

psací stůl n–124
 výška: 76 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 60 cm

4 752,–

psací stůl n–125
 výška: 76 cm, â šířka: 130 cm,
 hloubka: 60 cm

5 311,–

psací stůl n–126
 výška: 76 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 60 cm

5 497,–

psací stůl n–127
 výška: 76 cm, â šířka: 140 cm,
 hloubka: 60 cm

6 895,–

předsíňová stěna n–122
 výška: 150 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 17 cm

předsíňová stěna n–123
 výška: 150, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 17 cm

2 143,–

2 981,–Zleva: psací stůl N-127, polička N-116, skříňka N-081, skříň N-026, skříň N-028, postel N-141, noční stolek N-136

noční stolek n–133
 výška: 45 cm, â šířka: 40 cm,
 hloubka: 35 cm

1 770,–

noční stolek n–134
 výška: 45 cm, â šířka: 40 cm
 hloubka: 35 cm

2 143,–

noční stolek n–135
 výška: 45 cm, â šířka: 40 cm,
 hloubka: 35 cm

1 957,–

s výsuvem na klávesnici s výsuvem na klávesnici s výsuvem na klávesnici s výsuvem na klávesnici

2 012,–
exclusive

2 627,–
exclusive

2 199,–
exclusive

2 385,–
exclusive

5 944,–
exclusive

6 298,–
exclusive

6 485,–
exclusive

8 683,–
exclusive

V provedení EXCLUSIVE může dojít 
v závislosti na kluznosti podlahy k posunu 
stolku při otvírání.

V provedení EXCLUSIVE může dojít 
v závislosti na kluznosti podlahy k posunu 
stolku při otvírání.

V provedení EXCLUSIVE může dojít 
v závislosti na kluznosti podlahy k posunu 
stolku při otvírání.

V provedení EXCLUSIVE může dojít 
v závislosti na kluznosti podlahy k posunu 
stolku při otvírání.

50 30 40 40 4040 40
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noční stolek n–138
 výška: 45 cm, â šířka: 55 cm,
 hloubka: 43 cm

2 236,–

noční stolek n–137
 výška: 45 cm, â šířka: 55 cm,
 hloubka: 43 cm

2 609,–

postele  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm

n–139
â šířka: 86 cm
Pro matraci 80 x 200 cm

n–140
â šířka: 96 cm
Pro matraci 90 x 200 cm

3 168,–

3 354,–

postele  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm

n–141
â šířka: 86 cm
Pro matraci 80 x 200 cm

n–142
â šířka: 96 cm
Pro matraci 90 x 200 cm

3 168,–

3 354,–

n–144
 hloubka: 95 cm

úložný prostor pod postel  výška: 18,5 cm, â šířka: 199 cm

n–143
 hloubka: 85 cm

2 143,–

2 236,–

Výška 11 cm

bočnice na zeď   výška: 45 cm, â šířka: 200 cm,  hloubka: 1,8 cm

n–145

932,–

n–147
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2x 90 x 200 cm

7 640,–

7 454,–

postele  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm

n–146
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2x 80 x 200 cm

Výška 14 cm

7 454,–

7 640,–

n–149
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2x 90 x 200 cm

postele n–148  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2x 80 x 200 cm

n–151
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2x 90 x 200 cm

10 342,–

10 156,–

postele  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm

n–150
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2x 80 x 200 cm

rošt – 28 lamel,
pevný bez polohování,

kaučukové duo kapsy na kolíku, 4 x výztuha v bederní 
oblasti, nosnost 120 kg

10 156,– 13 230,–

10 342,– 13 416,–

n–153
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2x 90 x 200 cm

n–155
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2x 90 x 200 cm

postele n–152  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2x 80 x 200 cm

postele n–154  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2x 80 x 200 cm

rošt – 28 lamel,
pevný bez polohování,

kaučukové duo kapsy na kolíku, 4 x výztuha v bederní 
oblasti, nosnost 120 kg

3 093,–
exclusive

2 478,–
exclusive

V provedení EXCLUSIVE může dojít 
v závislosti na kluznosti podlahy k posunu 
stolku při otvírání.

V provedení EXCLUSIVE může dojít 
v závislosti na kluznosti podlahy k posunu 
stolku při otvírání.

možnost použít
laťkový rošt

možnost použít
laťkový rošt

28 lamel,
polohování hlava,

výklop od nohou, píst,
kaučukové duo kapsy na kolíku,

4 x výztuha v bederní oblasti,
manipulační poutko, nosnost 120 kg
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vzorník korpusů a předních ploch

bUk tŘEŠEŇ DUb bŘÍza bĚLEnÉ 
DŘEvo oŘEcH sanD bÍLá

HLaDká Lyon JILM

HvĚzDa aUto MotýL ryba kotĚ žELva

vzorník úchytů

a c E G

b D F vĚŠák

Úchyt (rozteč děr): A–F 160 mm, G 32 mm. Všechny úchyty v ceně nábytku.

16  Chyba v tisku vyhrazena. Uvedené ceny jsou s DPH.

1 350,–

2 993,–

vzorník pouze pro přední plochy (dveře a čela zásuvek)

Příplatek
za lesk 20 %.

zELEná MoDrá sLonová kost
bÍLá

(vysoký lesk)

rošt pevný
â šířka: 80 x 200 cm, 90 x 200 cm

rošt polohovaci
â šířka: 80 x 200 cm, 90 x 200 cm

28 lamel,
pevný bez polohování,

kaučukové duo kapsy na kolíku,
4 x výztuha v bederní oblasti, nosnost 120 kg

28 lamel,
polohování hlava,

výklop od nohou, píst,
kaučukové duo kapsy na kolíku,

4 x výztuha v bederní oblasti,
manipulační poutko, nosnost 120 kg

28 lamel,
polohování hlava,

výklop od nohou, píst,
kaučukové duo kapsy na kolíku,

4 x výztuha v bederní oblasti,
manipulační poutko, nosnost 120 kg

Váš prodejce:

13 230,–

13 416,–

n–157
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2x 90 x 200 cm

postele n–156  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2x 80 x 200 cm


