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nábytek do dětského pokoje• 
regály• 

 obrazy, koberce•
kancelářské židle• 

 počítačové stolky•
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 jídelní nábytek - stoly a židle•
postele a ložnice• 
 matrace a rošty•
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SEDACÍ SOUPRAVY2

celočalouněná rohová sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, dekorativní prošití sedáku, L/P provedení, materiál: látka Orinoco
96 šedá, Orinoco 21 světlešedá nebo Orinoco 24 světlehnědý melír  v ceně 37.490,-Kč- skladem ihned k odběru. Na skladě je i rozkládací verze Buton R s úložným prostorem

ekokůže bílá, šedohnědá nebo látka Orinoco 96 šedá, Orinoco 24 světlehnědý melír a látka Orinoco 21 světlešedá. Rozměry:32.450,-Kč v 5 barevných provedeních: 
(ŠxHxV): 275x225x71 / 85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x200 cm, výška x hloubka sedu 40x59 cm. Navíc je možnost objednání v 5 dalších barevných provedeních látky Orinoco
nebo v 7 barevných provedeních ekokůže Soft. Barevné provedení na objednávku jsou v ceně buton R rozkládací 39.380,-Kč  a buton P pevná 36.340,-Kč 33.990,-Kč 31.440,-Kč.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.

40 horčicovo-
zlatá

-25%

PRUŽINA

BUTON P

cena za pevný roh
(3 polohovací opěrky hlavy)

ověřená kvalita
doporučujeme

sleva

40.450,-

29.960,-

P provedení
  látka Orinoco 21 světlešedá

Vzorník ekokůže Soft: Vzorník látky Orinoco:

6 černá 2 béžová 3 hnědá 5 šedá 9 červená 51 terakota 85 tyrkysová 23 sv. hnědá 29 hnědá40 hořčicově-
zlatá

rozklad, úložný prostor

1 bílá 4 šedohnědá

ekokůže bílá

ekokůže šedohnědálátka Orinoco 96 šedá látka Orinoco 24 - světlehnědý melír



COPER
celočalouněná komfortní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, moderní design s funkcí
regulování hloubky sezení, L/P provedení, materiál: látka Soro 97 šedá - , rozměry: (ŠxHxV): 277x237x73 / 91 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 137x206 cm, výška xskladem ihned k odběru
hloubka sedu: 44x56 / 71 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro v ceně: 48.190,-Kč , dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7,5 cm. 43.970,-Kč

P provedení
látka Soro 97 šedáPRUŽINA

(3 polohovací opěrky hlavy)

funkce regulace hloubky sedu

Vzorník látky Soro:

61
pudrově
růžová

40
hořčicová

83
světlešedá

28
hnědá

13
taupe

34
mentolová

(2x funkce regulování hloubky sedu)

FABIA

P provedení
látka Soro 21 taupe šeděbéžová

24
hnedá

SEDACÍ SOUPRAVY 3

PRUŽINA

P provedení
látka Soro 40 hořčicová

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s 
úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují 
komfortní opření zad a hlavy, dekorativní šití sedací části, L / P 
provedení, materiál: látka Soro 40 hořčicová nebo látka Soro 
21 taupe šedobéžová , rozměry na skladě - ihned k odběru
roh (ŠxHxV): 280x235x69 / 88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 
130x197, výška x hloubka sedu: 40x62 cm. Možnost 
objednání v 4 barevných provedeních látky Soro v ceně 
39.380,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška 35.890,-Kč
spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.

LEGAS
celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, L/P provedení, materiál:
látka Bonn 26 hnědá, 90 šedá nebo látka Orinoco 51 terakota - . Rozměry (ŠxHxV): 272x219x85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 126x197 cm, na skladě - ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 40x57 cm. Možnost objednání v 3 barevných provedeních látky Bonn a 5 barevných provedeních látky Orinoco v ceně 37.440,-Kč 34.150,-Kč.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm.PRUŽINA

34.190,-
(3 polohovací opěrky hlavy)

37.490,-

Vzorník látky Soro:

24
moka

28
čokoládová

90
světlešedá

97
tmavě šedá

41.890,-
45.940,-

32.490,-32.490,-32.490,-
(3 polohovací opěrky hlavy)

35.640,-

Vzorník látky Bonn:Vzorník látky Orinoco:

P provedení
látka Orinoco 51 terakota

23
krémová

90
šedá

96
tmavě šedá

100 černá 85 tyrkysová 23 sv. hnědá 29 hnědá40 hořčicově-
zlatá

P provedení
látka Bonn 90 šedá

P provedení
látka Bonn 26 hnědá



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

L provedení
látka Cosmic 120 žlutá/polštáře - 01 krémová/03 hnědá

Vzorník látky Cablo:

Vzorník ekokůže:

OTT Mini - L 
110x100x83/97 cm

OTT Mini - P
110x100x83/97 cm

OTT 1B ZP - L
85x175x83/97 cm

OTT 1B ZP - P
85x175x83/97 cm

2 BB ZF
135x100x83/97 cm

1 BB
56x100x83/97 cm

R 
100x100x83 cm

2 1B ZF - L 
150x100x83/97 cm

2 1B ZF - P 
150x100x83/97 cm

taburet 
70x70x42 cm

křeslo 
90x92x83/97 cm

1 1B P
71x100x83/97 cm

1 1B L
71x100x83/97 cm

2 1B ZF - L + OTT 1B ZP -P

PRUŽINA

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

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

SEDACÍ SOUPRAVY4

velký roh do "U"
rozměr (ŠxHxV): 320x175/210x83/97cm

(4 polohovací opěrky)

41.090,-
45.070,-

9.890,- 9.890,- 10.390,- 10.390,- 4.640,-
10.890,- 10.890,- 10.680,- 11.430,- 5.080,-

5.090,-9.680,- 13.740,- 13.740,-
10.590,- 15.060,- 15.060,- 5.630,-

12.490,-8.360,-6.540,- 6.540,-
7.170,- 7.170,- 9.160,- 13.690,-

bílá 120

béžová 112

cappuccino 123

hnědá 124černá 125

šedá 190červená 160

krémová 01

šedá 14 púdrová růžová 12

mentol 10

světlehnědá 03

tmavěhnědá 04tmavěšedá 15



1 1B                     
87x90x88 cm

2 1B
125x90x88 cm

2 1B ZS
125x90x88 cm

(L) (P) (L) (P)

(L) (P) 3 1B                    
175x90x88 cm

3 1B ZF            
175x90x88 cm 

3  BB                    
150x90x88 cm

3 BB ZF                  
150x90x88 cm 

(L) (P)

(L) (P)

R                    
87x87x88 cm

OTT 1B                    
92x153x88 cm OTT 1B ZP                   

92x153x88 cm(L) (L)(P) (P)

3sed 
200x90x88 cm

2sed
155x90x88 cm

Křeslo
110x90x88 cm

R
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celočalouněná luxusní sedací souprava, možnost poskládat si vlastní rozměr sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě. Velký roh do U
s rozkladem a úložným prostorem v provedení: ekokůže černá, ekokůže bílá nebo v látce Cablo 14 šedá - , rozměry (ŠxHxV): 330x215 / 153x88 cm,skladem ihned k odběru
plocha na spaní: (ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x53 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Cablo a v 7 barevných provedeních ekokůže.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

BITER

1 BB
60x90x88 cm

Taburet                    
58x58x45 cm

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY 5

33.840,-
zvýhodněná cena

za velký roh U

37.090,-

P provedení
látka Cablo 14 šedá

L provedení
ekokůže bílá

Vzorník látky Cablo:

krémová 01 šedá 14 pudrová
růžová 12

mentol 10 svetlehnědá 03

Vzorník ekokůže:

bílá 120 béžová 112cappuccino 123hnědá 124černá 125šedá 190červená 160

tmavohnědá 04 tmavěšedá 15

10.890,-
11.970,-

9.350,-
10.250,-

8.690,-
9.530,-

6.690,-
7.350,-

7.780,-
8.530,-

5.590,-
6.170,-

8.990,-
9.890,-

8.770,-
9.620,-

13.980,-
15.330,-

12.080,-
13.240,-

6.950,-
7.620,-

6.950,-
7.620,- 8.360,-

9.160,-

2.790,-
3.090,-

10.680,-
11.700,-



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

3-sed
200x91x93 cm

2-sed
155x91x93 cm

křeslo
110x91x93 cm

L     1 1B       P
85x91x93 cm

1 BB
60x91x93 cm

L    2 1B       P
130x91x93 cm

L     2 1B ZS       P
130x91x93 cm

3 BB
150x91x93/109 cm

3 BB ZF
150x91x93/109 cm,
spanie: 125x150 cm

L    3 1B       P
175x91x93/109 cm

L     3 1B ZF       P
175x91x93/109 cm,
spanie: 125x150 cm

91x150x93 cm

R roh
91x91x93 cm

P provedení,
látka Cablo 14 šedá

L     OTT 1B ZP       P

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

L     OTT 1B       P
91x150x93 cm

PRUŽINA

LANZA
celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, se dvěma taburety v opěrce na ruce, L/P
provedení, materiál: látka Preston hnědá 22/polštáře látka Jasmine světlefialová 62 , rozměry (ŠxHxV): 275x220x85/100 cm, taburet (ŠxHxV): 40x34x43 cm, plochana skladě - ihned k odběru
na spaní (ŠxD): 120x190 cm, výška x hloubka sedu: 43x53 cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky Preston a Jasmine v ceně: 39.540,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů.35.990,-Kč
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

P provedení
látka Preston hnědá 22/polštáře

látka Jasmine světlefialová 62

HR HR PĚNAPĚNAHR PĚNA

6

38.890,-
velký roh do "U"

rozměr (ŠxHxV): 335x155/220x93/105 cm

42.620,-

11.090,-
12.250,-

9.930,-
10.890,-

6.790,-
7.440,-

5.690,-
6.260,-

8.690,-
9.530,-

7.780,-
8.530,-

9.270,-
10.160,-

7.530,-
8.260,-

12.250,-
13.420,-

8.860,-
9.690,-

14.150,-
15.490,-

10.840,-
11.880,-

6.990,-
7.690,-

8.590,-
9.430,-

Vzorník látky Cablo: Vzorník ekokůže:

šedá 14 púdrová růžová 12 mentol 10 světlehnědá 03 bílá 120 béžová 112cappuccino 123hnědá 124černá 125šedá 190červená 160tmavěhnědá 04 tmavěšedá 15krémová 01

SEDACÍ SOUPRAVY

34.660,-
(5 polohovacích opěrek hlavy)

37.900,-
Vzorník látky Preston:

světlehnědá 21

krémová 20 šedá 94

černá 100

Vzorník látky Jasmine:

černá 100

červená 60 šedá 90

mentolová 34



SEDACÍ SOUPRAVY 7

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka šenil Hugo 05 hnědá na skladě - ihned k odběru.
Rozměry (ŠxHxV): 270x220x93 cm, plocha na spaní (DxŠ): 200x120 cm, výška x hloubka sedu: 51x53 cm. Možnost objednání ve 3 barevných
provedeních látky Hugo v ceně 29.350,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.26.770,-Kč

Vzorník šenil Hugo:

béžová šedá černá

PRUŽINA

L provedení

šenil Hugo 05 hnědá

AMELIA

V
zo

rn
ík

 lá
tk

y 
So

ro
:

61
pudrová
růžová

40
hořčicová

83
světlešedá

28
hnědá

13
taupe

34
mentolová

97
šedá

60
červená

celočalouněná sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, opěrky na ruce s funkcí sklápění, možnost poskládat si vlastní
rozměr sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě, Boby roh v provedení látka: Soro 13 taupe šedobéžová ,na skladě - ihned k odběru
L/P provedení, rozměry: (ŠxHxV): 315x256x80/98 cm, výška x hloubka sedu: 45x57 cm. Možnost objednání v 8 barevných provedeních z vyobrazených komponentů látky Soro,
dodací lhůta 6-8 týdnů.

Bok - L3 BB
186x97x80/98 cm

OTM BB s úložným
prostorem

72x170x80/98 cm

1 BB
63x97x80/98 cm

2 BB
127x97x80/98 cm

2 BB ZF
127x97x80/98 cm

rozklad: 127x130 cm

R
97x97x80 cm

Bok - P
28x93x57/67 cm

BOBY

P provedení
látka Soro 13 taupe šedobéžová

PRUŽINA

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

25.190,-
27.680,-

27.990,-
30.830,-

13.750,-
15.070,-

12.650,-
13.870,-

2.490,-
2.790,-

2.490,-
2.790,-

4.590,-
5.030,-

9.180,-
9.990,-

11.190,-
12.290,-

4.090,-
4.520,-

novinka



L provedení
ekokůže bílá Bronco 800 + šedá Savana 5

Vzorník šenil Savana

vzorník ekokůže

Bronco 110
černá

Bronco 4466
čokoládová

Bronco 8351
béžová

Bronco 800
bílá

OREGON

Velký roh    

21 4 5 16
světlešedá tmavěšedá hnědátmavěhnědá

17
písková

31
světlezelená

34
zelenošedá

72
mentol

84
šedobílá

61
starorůžová fialová

69

SEDACÍ SOUPRAVY8

27.990,-
31.150,-

rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava včetně polštářů, L/P provedení, rozměry (ŠxHxV): velký roh: 309x241/160x86, plocha na spaní: 271x140 cm, výška x hloubka sedu: 40x55/75 cm,
malý roh: 245x160x86 cm, plocha na spaní: 205x140cm , materiál: ekokůže bílá Bronco 800 + šedá Savana 5. Možnost poskládání vlastního rozměru  - roh velký a roh malý skladem ihned k odběru
sedací soupravy z jednotlivých komponentů. Možnost individuálních objednávek v 11 barevných provedeních šenil Savana v kombinaci se 4 barevnými provedeními ekokůže Bronco. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.PRUŽINA

Malý roh    
245x160x86 cm

P provedení

17.670,-
19.370,-

O3    (2-sed s rozkladem)

132x86x86 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

O1    (otoman levý) 

89x160x86 cm
O2    (otoman pravý)

89x160x86 cm O9    Rohová časť   83x83x86 cm

O5    1-sed+BOK (pravý)

90x86x86 cm
O4    1-sed+BOK (levý)

90x86x86 cm
O6    1-sed

68x86x86 cm
O7     2-sed+BOK (levý bez rozkladu)

156x86x86 cm

O8     2-sed+BOK (pravý bez rozkladu)

156x86x86 cm

s rozkladem

bez rozkladu

s úložným
prostorem

Taburet    
61x61x43 cm

cena za 1ks

Opěrka na ruky Ľ/P
22x83x65 cm

4.990,-
5.470,-

8.670,-
9.500,-

7.970,-
8.740,-

4.790,-
5.270,-

3.770,-
4.130,-

6.840,-
7.500,-

2.890,-
3.170,-

1.070,-
1.170,-



P provedení
látka Canyon 96 

tmavě šedá

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY 9

EVANGELIN
moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení, materiál: látka Rico 10 hořčicová
nebo látka Rico 12 šedá , rozměry (ŠxHxV): 258x164 x102 / 86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 197x126 cm,obě barevná provedení na skladě - ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 41x56 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5,5 cm.

PRUŽINA

P provedení
látka Rico 10 hořčicová

(3 polohovací opěrky hlavy)

P provedení látka Rico 12 šedá

P provedení
látka Rico 12 šedá

MELEK
moderní celočalouněná rohová rozkládací 
sedací souprava s úložným prostorem, materiál: 
látka Canyon 96 tmavěšedá - na skladě - ihned 
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 258x212x102 / 86 
cm, plocha na spaní: 186x125 cm, výška x 
hloubka sedu: 42x56 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 9 cm.

(5 polohovacích opěrek hlavy)

P provedení, látka Canyon 96 tmavě šedá

26.760,-
29.330,-

33.690,-
36.940,-

P provedení
látka Alfa 120 hořčicová

85 
modrá

17
světlešedá

04
mentolová

02
starorůžová

80
hnědá

(3 polohovací opěrky hlavy)

Vzorník látky Alfa:

NATIK NEW
celočalouněná rohová rozkládací sedací 
souprava s úložným prostorem a 
polohovacími opěrkami hlavy, které 
zajišťuje komfortní opření zad a hlavy, 
dekorativní šití sedací části včetně polštářů, 
L/P provedení, materiál: látka Alfa 120 
hořčicová nebo látka Alfa 20 šedá - obě 
provedení skladem ihned k odběru , 
rozměry: (ŠxHxV): 298x175x96/105 cm, 
plocha na spaní: (ŠxD): 125x220 cm, výška x 
hloubka sedu: 43 x 62 cm. Možnost 
objednání v 8 barevných provedeních: 
látky Alfa v ceně: 39.490,-Kč  . 35.990,-Kč
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 5 cm.

P provedení
látka Alfa 20 šedá21

černá
09

čokoládová
01

béžová

PRUŽINA

31.290,-
34.290,-



NICOLETA U moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení,
materiál: látka Alfa 16 šedá - , rozměry (ŠxHxV): 330x164/212x86/102 cm, plocha na spaní: 250x117 cm,na skladě - ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 40x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. PRUŽINA

L provedení
látka Alfa 16 šedá

(6 polohovacích opěrek hlavy)

SEDACÍ SOUPRAVY10

P provedení
látka Malmo 16 Taupe šedohnědá

TEODOR

(6 polohovacích opěrek hlavy)

luxusní celočalouněná rozkládací sedací souprava
ve tvaru U s úložným prostorem a s polohovacími
opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní
opření zad a hlavy s funkcí regulování
hloubky sedu, L/P provedení, materiál: látka
Malmo 16 Taupe šedohnědá - skladem ihned
k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 343x225x88/105 cm,
plocha na spaní: 268x141cm, výška x hloubka sedu:
44x56/71 cm. Možnost objednání v 8 barevných
provedeních látky Malmo, dodací lhůta 6-8
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy
je 4,5 cm.

PRUŽINA

tmavěšedá
96

púdrová
růžová 61hořčicová 41

krémová
05hnědá 23

čokoládová
25mentol 72 bordó 63

Vzorník látky Malmo:

lou h bec kyal  su eg de ur ecknuf                                                                      

37.560,-
41.180,-

moderní celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem (2x) ve tvaru U, L/P provedení, materiál: látka Soro 40 hořčicová nebo látka Soro 97 šedá / ekokůže 
Soft bílá - , rozměry: (ŠxHxV): 345x270 / 175 x 86/86/100 cm, plocha na spaní: 275x128 cm, výška x hloubka sedu: 42x60 cm. Možnost objednání v 6 skladem ihned k odběru
barevných provedeních látky Soro a ve 3 barevných odstínech ekokůže Soft. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

MARELIA

36.580,-
(5 polohovacích opěrek hlavy)

40.100,-

L provedení
látka Soro 40 hořčicová

21 krémová 24 moka
60 

červená
86 

tyrkysová
90

světlešedá

95
taupe

šedohnědá

Vzorník látky Soro: 

6 černá 3 hnědá1 bílá

Vzorník ekokůže Soft: 

P provedení
látka Soro 97 šedá/ekokůže Soft bílá

PRUŽINA

43.240,-
47.400,-



P provedení
ekokůže hnědá/látka Portland 24 hnědá

 

EMILY U

Vzorník ekokůže:

26 bílá

8 šedá 18 hnědá

14 černá

Vzorník Portland:

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál:
ekokůže hnědá / látka Portland 24 hnědá , rozměry (ŠxHxV): 343x272/174x83, plocha na spanína skladě - ihned k odběru
(DxŠ): 275x129 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a v 6 barevných
odstínech látky Portland v ceně: 38.990,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.35.640,-Kč

PRUŽINA

P  provedení
látka Soro 97 tmavošědá/

Soro 90 šedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Soro 97 tmavošědá/Soro 90 šedá - ,na skladě - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 272x272x84, plocha na spaní (ŠxD): 129x202 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání v 6 barevných odstínech látky Soro v ceně: 35.280,-Kč ,32.190,-Kč
dodací lhůta 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

EMILY

šedá 90

béžová 22

černá 100

hnědá 24

SEDACÍ SOUPRAVY 11

LIBERTO
celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava, včetně šedých polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže černá 14/látka Inari 91 šedá - ,na skladě - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 345x193 / 165x78 cm, plocha na spaní (ŠxD): 131x290 cm, výška x hloubka sedu: 40x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných
provedeních ekokůže v kombinaci se 4 barevnými provedeními látky Inari, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.PRUŽINA

P provedení
ekokůže černá 14/látka Inari 91 šedá

Vzorník látky Inari: Vzorník ekokůže:

béžová 01 černá 14 bílá 26 hnědá 1827 hnědá 100 černá

23
světlehnědá 22 béžová

modrá 81

zelená 37

Vzorník látky Soro:

61
pudrová
růžová

40
hořčicová

83
světlešedá

28
hnědá

13
taupe

34
mentolová

nová kvalitnější látka

27.890,-
30.580,-

32.890,-
36.130,-

28.990,-
31.940,-



AMARETO U

celočalouněná rohová rozkládací sedací 
souprava  s  ú ložným prostorem a  
polohovacími opěrkami, které zabepečujú 
komfortní opření zad a hlavy, včetně 
polštáře, dekorativní šití sedací části, L/P 
provedení, materiál: látka Chester 16 
světlešedá - , na skladě - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV ): 345x202/202x70/90 cm, 
plocha na spaní: (ŠxD): 125x266 cm, výška x 
hloubka sedu: 41x60 cm. Možnost 
objednání v 5 barevných provedeních látky 
Chester v ceně: 41.970,-Kč , 38.290,-Kč
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 8,7 cm.

PRUŽINA

Vzorník látky Chester:

13
mentolová

10 
púdrová

06
žlutozelená

04 
hnědá

19 
tmavěšedá

10 
púdrová
růžová

(4 polohovací opěrky)

P provedení
látka Chester 16 světlešedá

SEDACÍ SOUPRAVY12

SEGORIA U

PRUŽINA

(4 polohovací opěrky hlavy)

PEPER U                                                    celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka Soro 24 hnědá skladem
- ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 322x170 / 198x84 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 126x265 cm, výška x hloubka sedu: 42x60 cm. Možnost objednání v 6 barevných
provedeních látky Soro v ceně ,- Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.36.550  33.340,-Kč

Vzorník látky Soro:

PRUŽINA

L provedení
látka hnědá Soro 24

L provedení
látka Malmo 16 taupe šedohnědá

L provedení
látka Malmo 96 tmavě šedá

moderní celočalouněná rohová rozkládací 
sedací souprava, L/P provedení ve tvaru U s 
úložným prostorem s polohovacími 
opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní 
opření zad a hlavy, materiál: látka Malmo 
16 taupe šedohnědá nebo látka Malmo 96 
tmavěšedá - , na skladě - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 330x183/196x79/97 cm, 
plocha na spaní: 130x246 cm, výška x 
hloubka sedu: 43x56 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 4,5 cm.

61
púdrová
růžová

40
hořčicová

83
světlešedá

28
hnědá

13
taupe

nová kvalitnější látka

97
tmavěšedá

29.550,-
33.490,-

30.890,-
33.860,-

36.490,-
39.990,-

novinka



univerzální (L/P provedení) celočalouněná, rohová rozkládací souprava s úložným prostorem, včetně polštáře, materiál: moderní odstín tyrkysové barvy mikrofáze
363/03 + sedací část a polštáře ze šenilovej látky 434/03, látka mikrofáze 406/26 černá + sedací část a polštáře: šenil 424/06 šedý melír nebo látka mikrofáze
406/07 cream + sedací část a polštáře: šenil 424/08 hnědý melír, . Rozměry (ŠxHxV): 257x215x50/69 cm,všechny provedení na skladě - ihned k odběru
plocha na spaní: 138x224 cm, výška x hloubka sedu: 38x50/77 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

ORLAN

látka tyrkysová -
skladem - ihned k odběru

látka mikrofáze černá 406/26 + polštáře,
sedací část šedý melír 424/06

látka mikrofáze Cream 406/07 + polštáře,
sedací část hnědý melír 424/08

ověřená kvalita
doporučujeme kvalitní

slovenský
výrobek

BONEL

SEDACÍ SOUPRAVY 13

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

BELMONT

PRUŽINA HR�HR�PĚNAPĚNAHR�PĚNA

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

(3 polohovací opěrky hlavy)

01
světlešedá

15
béžová

23
tmavěšedá

25
šedá

27
hořčicová

40
hnědá

37
taupe 

šedohnědá
29 

mentolová

Vzorník látky Avis:

GINIO
rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní

, včetně dekorativních polštářů, L/P provedení, materiál: látka Kronos 1vysoké opření zad a hlavy až do výšky 106 cm
medová/Kronos 4 petrolejová - , rozměry (ŠxHxV): 298x183x88/106 cm, plocha na spanína skladě - ihned k odběru
(ŠxD): 127x233 cm, výška x hloubka sedu: 46x59 cm. Možnost objednání v 7 provedeních látky Kronos a ve 2 barevných
provedeních látky Paros. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

PRUŽINA HR�HR�PĚNAPĚNAHR�PĚNA

06 
tmavěhnědá

04 
petrolejová

26 
mentolová

29
růžová

Vzorník látky Kronos:

03
taupe 

šedohnědá
05

světlešedá

Vzorník látky Paros:

široký úložný prostor

vysoké komfortní opření až do výšky 106 cm

133 cm
P provedení
látka Kronos 1 medová/polštáře Kronos 4 petrolejová

09 
tmavěmodrá

19 
smaragdová

34 
tmavěšedá

(3 polohovací opěrky hlavy)

24.480,-
26.830,-

21.490,-
23.550,-

26.330,-
28.860,-



SADAH
Celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, nohy dřevěné v barvě
černá, L/P provedení, materiál: látka Neat 90 šedá , rozměry roh (ŠxHxV): 265x200x85-99 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x197 cm, výška x hloubkana skladě - ihned k odběru
sedu: 45x58 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Neat v ceně: 35.170,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.31.990,-Kč

31.950,-
( 3 polohovací opěrky hlavy )

HR HR PĚNAPĚNAHR PĚNAPRUŽINA

KONKORD
celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, nohy
dřevěné v barvě ořech, L/P provedení, materiál: látka Neat 16 světlehnědá nebo Neat 72 mentolová , rozměry rohobě provedení na skladě - ihned k odběru
(ŠxHxV): 265x200x85-99 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x197 cm, výška x hloubka sedu: 45x58 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Neat
v ceně: 38.290,- Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.34.930,- Kč

púdrová
ružová 

62

Barevné provedení noh:

Vzorník látky Neat:

hnědá 
26

starorůžová 
61

světlešedá
90

šedá
95

modrá
81

29.790,-
( 3 polohovací opěrky hlavy )

PRUŽINA

P provedení
látka Neat 90 šedá/dřevo černá N7

P provedení látka Neat 16 světlehnědá/dřevo ořech N4

P provedení
 látka Neat 72 mentolová/dřevo ořech N4

35.440,-

33.070,-

ořech
N4

púdrová
ružová 

62

Vzorník látky Neat:

černa
N7

bílá
N12

černá
N7

přírodní
N10

Barevné provedení noh:

bílá
N12

ořech
N4

přírodní
N10

hnědá 
26

mentolová 
72

starorůžová 
61

světlehnědá
16

šedá
95

modrá
81

SEDACIE SÚPRAVY14

WILIAM celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka New York G004 charcoal taupe šedohnědá, rozměry: (ŠxHxV):
248x213x73/89cm, plocha na spaní: 200x140 cm, výška x hloubka sedu: 46x60/78 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

PRUŽINA

novinka

P provedení
   látka New York G004 charcoal taupe šedohnědá

23.590,-
25.860,-



15

PRUŽINA

PANOS
celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám 
v barvě dub přírodní, nožičky dřevěné/barva dub přírodní, L/P provedení, materiál: látka Primo 89 šedá/Soro 40 hořčicová na 
skladě - ihned k odběru, rozměry roh (ŠxHxV): 315x212x80/92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka sedu: 
45x71 / 92 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Primo v kombinaci se 4 provedeními dřeva nohou a 
rámu v ceně: 39.990,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.36.570,-Kč

Vzorník
látky Primo:

16
taupe

52
lososová

72
mentolová

96
tmavěšedá

84
světlešedá

dub wengedub hnědýdub rustikaldub přírodní

Vzorník dřevěných provedení noh a rámu:

27.290,-
29.950,-

P provedení
látka Primo 89 šedá/vankúš Soro 40

hořčicová/dřevo dub přírodní

28.890,-

SELBY
celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní, nožičky kovové/barva černá, L/P provedení, materiál: látka 
Orinoco 37 zelená –  , rozměry: (ŠxHxV): 315x212x78/87 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka sedu: 44x71/92 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních skladem ihned k odběru
látky Orinoco v kombinaci se 4 provedeními rámu v ceně: 35.640,-Kč  , dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.32.490,-Kč

PRUŽINA

Vzorník dřevěných provedení rámu:

dub přírodní dub rustikal dub hnědý dub wenge

Vzorník látky Orinoco

29 hnědá
23 

světlehnědá 40 hořčicová
69 

růžovofialová 72 mentolová 96 šedá

P provedení
látka Orinoco 37 zelená/dub přírodní

31.660,-

SEDACÍ SOUPRAVY

BRATO

L provedení ekokůže 
Soft 1 bílá/látka Soro 83 
světlešedá/polštář 
látka Soro 61
pudrově růžová

PRUŽINA

Vzorník ekokůže Soft:

6 černá 2 béžová 3 hnědá 5 šedá 9 červená1 bílá 4 šedohnědá
34

mentolová

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže Soft 4 šedá  látka Soro 95 šedohnědá/2 x 
polštář látka Soro 41 oranžová nebo ekokůže Soft 1 bílá/látka Soro 83 světlešedá/2 x polštář látka Soro 61 pudrová růžová - , skladem - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 310x185x72 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 135x240 cm, výška x hloubka Sede: 37x55/83 cm. Možnost objednání i v jiných barevných 
provedeních v ceně 28.470,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.25.970,-Kč

Vzorník látky Soro:

100
černá

97
šedá

61
pudrová růžová

40
hořčicová

28
čokoládová

13
světlehnědá

24.760,-
27.140,-

ekokůže soft 4
šedá/látka Soro 95 šedohnědá/
polštář látka Soro 41 oranžová

L provedení

ověřená kvalita
doporučujeme



SEDACÍ SOUPRAVY

elegantní celočalouněná rohová sedací
souprava ve tvaru U, včetně polštářů,
L/P provedení, materiál:
látka Malmo 90 šedá/polštáře Malmo 41
hořčicová/Malmo 90 šedá - na skladě - ihned 
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 340x193/163x78 cm,
výška x hloubka sedu: 40x53 cm. Možnost
objednání v 5 barevných provedeních
látky Malmo, dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

BELLIS

PRUŽINA

L provedení
látka Malmo 90 šedá/polštáře

Malmo 41 hořčicová/Malmo 90 šedá

Vzorník látky Malmo:

28 hnědá

16

41 hořčicová 61 růžová 72 mentolová 96 tmavěšedá

PORTOS
celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava,
L/P provedení, bez dekoračních polštářů,
materiál: látka Soro 90 šedá - skladem
- ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 318x163/192x77 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 126x260 cm,
výška x hloubka sedu: 40x58 cm.
Možnost objednání v 6 barevných
provedeních látky Soro, dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. L provedení

látka Soro 90 šedá
Vzorník látky Soro:

61
púdrová 
růžová

21
krémová

40
hořčicová

83
světlešedá

34
mentolová

28
hnědá PRUŽINA ilustrační fotka rozkladu

25.790,-
28.280,-

PRUŽINASEGORIA LUX

Vzorník látky Aria:SEGORIA P
P provedení Vzorník látky Savana:

SEGORIA LUX  
P provedení

látka Savana 05 šedá

01 krémová 03 hnědá
09 pudrová
     růžová 11 mentol

13
světlešedá 17 šedá krémová 01 černá 14

světlehnědá
24

světlešedá
21

SEGORIA LUX
P provedení
Savana 16 čokoládová

SEGORIA LUX
P provedení
Savana 02 šedohnědá taupe

moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy (L/P provedení), materiál: látka Savana 05 šedá v ceně 33.490,-Kč , v látce SAVANA 16 29.990,-Kč
čokoládová a v látce Savana 02 taupe šedohnědá v ceně 36.080,-Kč - , rozměry: (ŠxHxV): 334x264x80/97 cm, výška x hloubka sedu: 43x56 cm, plocha na spaní: 200x130 cm. Možnost 32.890,-Kč  skladem ihned k odběru
objednání v 6 barevných provedeních látky Aria a ve 4 barevných provedeních látky Savana. Navíc je možnost objednání Segoria P (pevná bez úložného prostoru) na objednávku ve vyobrazených barevných 
provedeních v ceně: 31.910,-Kč  , rozměry: (ŠxHxV): 258x325x80 / 100 cm, výška x hloubka sedu: 43x56 cm. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.29.090,-Kč

od 29.990,-
33.490,-

(5 polohovacích opěrek hlavy)

27.970,-
30.660,-



cena za roh

cena za křeslo

cena za taburet

Všechny typy sedacích souprav je možné objednat v 6 barevných provedeních látky Matrix a v 6 barevných provedeních ekokůže v ceně:
Santiago roh malý: 24.450,-Kč , Santiago U: 34.420,-Kč , Santiago U velký: 39.180,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů.22.290,-Kč 31.390,-Kč 35.740,-Kč

SANTIAGO ROH MALÝ

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

Vzorník ekokůže:

bílá 1111 černá 1114 hnědá 1113 béžová 1124 šedá 1119 zelená 1131

Vzorník látky Matrix:

hnědá 5 šedá 16 okrová 10 tmavě šedá 19 zelená 11 krémová 2

univerzální (2SK-RE-3F-RE-2SK) celočalouněná rohová rozkládací sedací
souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, materiál:
ekokůže hnědá/látka Matrix 5 hnědá - , rozměryskladem - ihned k odběru
(ŠxHxV): 338x217/106/86 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x225 cm,
výška x hloubka sedu: 41x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.           

SANTIAGO
U VELKÝ

ekokůže hnědá/látka Matrix 5 hnědá

SANTIAGO U

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným
prostorem a s polohovací opěrkou hlavy, L/P provedení,
(OTM-3F nebo 3F-OTM), materiál: ekokůže bílá/látka Matrix 16 šedá -

, rozměry (ŠxHxV): 260x186/106x68 cm,skladem - ihned k odběru
plocha na spaní (ŠxD): 116x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem
a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení OTM-3F-RE-2SK nebo
2SK-RE-3F-OTM, materiál: ekokůže černá/látka Matrix 19 tmavě šedá -

, rozměry (ŠxHxV): 325x168/217x86/106 cm,skladem - ihned k odběru
plocha na spaní: (ŠxD): 116x260 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

Vzorník látky Matrix:

SANTIAGO
rozkládací celočalouněná sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení (3F-RE-2SK nebo 2SK-RE-3F), materiál: látka Matrix hnědá 5
nebo Matrix 17 šedá - , rozměry roh: (ŠxHxV): 267x217x86/114 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm, křesloskladem - ihned k odběru
(ŠxHxV): 112x92x114 cm, taburet (ŠxHxV): 58x58x41 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Matrix v ceně: roh - 30.900,-Kč , křeslo - 9.280,-Kč ,28.190,-Kč 8.470,-Kč
taburet - 3.090,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.2.830,-Kč

hnědá 5 šedá 16 okrová 10 tmavě šedá 19 zelená 11 krémová 2

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

L provedení
látka Matrix 17 šedá

2SK-RE-3F-RE-2SK
Santiago U Velký

PRUŽINA

PRUŽINA

PRUŽINA

PRUŽINA
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ekokůže černá/látka Matrix 19 tmavě šedá

P provedení: OTM-3F-RE-2SK
Santiago U

25.999,-
29.440,-

7.699,-
8.830,-

2.690,-
2.950,-

21.290,-
23.330,-

33.990,-
37.350,-

29.890,-
32.830,-



Monolith 85 šedá/63 starorůžová, Monolith 15 taupe šedohnědá, Monolith 37 smaragdová, Monolith 38 olivově zelená, Monolith 48 hořčicová,
Monolith 59 červená, Monolith 63 starorůžová, Monolith 76 petrolejová modrá, Monolith 77 pařížská modrá, Monolith 84 světlešedá nebo Monolith
95 tmavě šedá - , rozměry: (ŠxHxV): 245x180x75/83 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 149x230 cm, výškavšechny provedení na skladě - ihned k odběru
x hloubka sedu: 40x65/90 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a dekorativním šitím, včetně polštářů, materiál: látka

PRUŽINA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže 120 bílá + látka Matrix 17 šedá/20 růžová - skladem
- ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 344x205/162x76 cm, plocha na spaní (ŠxD): 135x285 cm, výška x hloubka sedu: 41x48/63 cm. Možnost objednání v 7 barevných
provedeních ekokůže a látky Matrix v ceně: 30.430,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 27.760,-Kč

KASTOR

Vzorník látky Matrix:

hnědá 4 krémová 1 zelená 11 černá 18 růžová 20
mentolová

22
světlešedá

15

Vzorník ekokůže:

bílá 120 béžová 112cappuccino 123hnědá 124černá 125šedá 190červená 160

L provedení
korpus ekokůže 120 bílá + látka Matrix 17 šedá/polštáře 20 růžová

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY18

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

P provedení
látka Tatum 273 taupe šedohnědá

PRUŽINA

Vzorník látky Tatum:

272
béžová

274
hnědá

275 
hořčicová

276
lososová

278
mentolová

279
světlešedá

281
šedá

283
tmavěšedá

látka Monolith 85 šedá/63 starorůžová

Monolith 95 tmavěšedá

Monolith 37 smaragdová

Monolith 38 olivově zelená Monolith 48 hořčicová

Monolith 59 červenáMonolith 63 starorůžová

Monolith 77 parížska modráMonolith 76 petrolejová modrá

Monolith 15 taupe šedohnědá

LENY

sleva
-21%18.370,-

23.320,-

26.990,-
29.740,-

26.960,-
29.550,-

Monolith 84 světlešedá

novinka



celočalouněná univerzální rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem
ve skandinávském stylu, materiál: látka Malmo 72 mentolová nebo látka Malmo 08 světlehnědá
- , rozměry (ŠxHxV): 295x150/150x84 cm,obě barevné provedení skladem ihned k odběru
plocha na spaní (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 42x55/77 cm, nožičky dřevěné
barva buk. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

DOREL U

látka Malmo 72 mentolová

látka Malmo 08 světlehnědá

celočalouněná univerzální rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů,
materiál: ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá nebo ekokůže Madryt 1100 černá + látka
Berlin 02 černý melír - , rozměry (ŠxHxV):obě provedení skladem ihned k odběru
346x158/158x82/90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 134x306 cm, výška x hloubka sedu: 44x50/70 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

ESSEN
MOLITAN

ekokůže Madryt 1100 černá + látka Berlin 02 černý melír

ekokůže Madryt 120 bílá
+ Látka Berlin 01 šedohnědá

ilustrační fotka rozkladu

celočalouněná univerzální (L/P) rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U, včetně
polštářů, materiál: ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá nebo ekokůže Madryt 1100
černá + látka Berlin 02 černý melír - , rozměry:obě provedení skladem ihned k odběru
(ŠxHxV): 314x153/211x75/85 cm, plocha na spaní (ŠxD): 134x280 cm, výška x hloubka sedu:
44x50/70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

STILA
MOLITAN

ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá

ekokůže Madryt 1100 černá + látka Berlin 02 černý melír

cenový

HIT

cenový

HIT

SEDACÍ SOUPRAVY 19

MOLITAN

14.990,-

13.990,-

19.990,-

16.460,-

15.130,-



SEDACÍ SOUPRAVY

MEDLIN

PRUŽINA
HR HR PENAPENAHR PENAˇ̌̌

látka Kronos 50 mentolová/nohy ořech

univerzální (L/P), celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným
prostorem a s moderními dřevěnými nohami, materiál: látka Kronos 50 mentolová/nohy ořech,
Kronos 22 šedá/nohy wenge, Kronos 19 smaragdová/nohy ořech nebo Jasmin 28 hnědá/nohy
wenge, , rozměry roh (ŠxHxV):všechny barevné provedení na skladě - ihned k odběru
236x151x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 146x206 cm, možnost dokoupit křeslo s rozměrem
(ŠxHxV): 83x88x93 cm, výška x hloubka sedu: 46x59 cm, všechny barevné provedení křesla
skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

látka Jasmin 28 hnědá/nohy wenge

20

látka Kronos 22 šedá/nohy wenge

látka Kronos 19 smaragdová/nohy ořech

9.990,-
cena za křeslo

VISBY
univerzální (L/P) rohová celočalouněná 
rozkládací sedací souprava s úložným 
prostorem, materiál: látka šedá, nožičky 
dřevěné/buk - , skladem ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 230x87/164x88 cm, 
plocha na spaní (ŠxD): 122x200 cm , 
výška x hloubka sedu: 46x55 cm. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

SOLMA
rohová rozkládací sedací souprava s dřevěnými nohami a dvěma dekorativními polštáři, L/P 
provedení, materiál: látka šedá + nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 251x144x89 cm, plocha na spaní: 
(ŠxD): 111x221 cm, výška x hloubka sedu: 42x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm.

PRUŽINAlátka šedá + buk

MOLITAN

11.330,-

L provedení
látka šedá + dub

16.510,-

14.990,-

12.790,-

21.860,-

19.940,-



Malmo 85 tyrkysová

SEDACÍ SOUPRAVY 21

celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s dřevěnými nohami včetně dekorativních polštářů, L/P provedení, materiál: látka Malmo new 83 
světlešedá/Malmo new 72 mentolová, látka Malmo new 23 hnědá/Malmo new 08 světlehnědá nebo látka Malmo new 90 šedá/Malmo new 61 pudrová růžová všechny barevné provedení 
na skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 238 x146 x94 cm, plocha na spaní (ŠxD): 145x206 cm, výška x hloubka sedu: 46x60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm.

HAKAN

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

L provedení
  látka Malmo new 90 šedá/Malmo new 61 pudrová růžová

L provedení
látka Malmo new 83

světlešedá/Malmo new 72 mentolová PRUŽINA
HR HR PĚNAPĚNAHR PĚNA

VINCENT Uceločalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Malmo 95 tmavěšedá nebo
Malmo 85 tyrkysová - , rozměry (ŠxHxV): 293x146/185x70/85 cm, plocha naobě provedení na skladě - ihned k odběru
spaní: (ŠxD): 120x262 cm, výška x hloubka sedu: 40x44 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.

PRUŽINA

VINCENT
univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Malmo 61 starorůžová, Malmo 41 hořčicová-melír, Malmo 85 
tyrkysová nebo Malmo 83 světlešedá , rozměry (ŠxHxV): 230x80/143x70/85cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x195 cm,  všechny barevné provedení na skladě - ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 40x44/106 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.

PRUŽINA

látka Malmo 95 tmavěšedá

látka Malmo 83 světlešedá

látka Malmo 41 hořčicová-melír látka Malmo 61 starorůžoválátka Malmo 85 tyrkysová

26.230,-

23.930,-

17.720,-

15.990,-

20.830,-

18.990,-



MINERVA
celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/Berlin 01
šedý melír nebo látka Aria 05 hnědá - , rozměry (ŠxHxV): 260x175x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 135x195 cm,na skladě - ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 43x65 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a ve 4 barevných odstínech látky Berlin v ceně
19.390,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 17.690,-Kč

ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír
P provedení

Vzorník ekokůže:

P provedení
ekokůže černá/látka Soro 97 tmavěšedáEMILY ROH MALÝ

čierna 100

béžová 11 hnědý melír 24

Vzorník látky Berlin:

šedá 01 černá 02

26 bílá

8 šedá

18 hnědá

14 černá

Vzorník ekokůže:

26 bílá8 šedá 18 hnědá14 černá

BONEL

P provedení
látka Aria 05 hnědá

SEDACIE SÚPRAVY22

PRUŽINA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení,
materiál: ekokůže černá/látka Soro 97 tmavěšedá - skladem
- ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 280x174x83 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 130x210 cm, výška x hloubka
sedu: 43x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných
odstínech ekokůže a v 6 barevných odstínech látky
Soro v ceně: 26.770,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů.24.390,- Kč
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

TRAMP
univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů,
materiál: ekokůže černá 1100/látka Berlin 02 černý melír, ekokůže hnědá 128/látka
Berlin 01 hnědošedá melír nebo ekokůže šedá 195/látka Savana 21 šedá - skladem ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 257x180x83 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 149x206 cm, výška x hloubka sedu: 39x65/90 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

ekokůže šedá 195/látka Savana 21 šedá

ekokůže hnědá 128 / látka Berlin 01 hnědošedá melír

ekokůže černá 1100/látka Berlin 02 černý melír

PRUŽINA

Vzorník látky Soro:

61
púdrová
růžová

40
hořčicová

83
světlešedá

28
hnědá

13
taupe

34
mentolová

nová kvalitnější látka

20.960,-

18.990,-

23.280,-

21.240,-

18.190,-

16.590,-



LATE
rohová rozkládací sedací souprava s 2 x úložným

prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže
černá / látka Portland 91 šedá - na skladě - ihned

k odběru. Kvalitní bonelové výplň, rozkládání
automat, rozměry (ŠxHxV): 250x140x95 cm,

plocha na spaní: (ŠxD): 140x200, výška x hloubka
sedu: 40x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných
odstínech ekokůže a v 5 barevných odstínech látky

Portland v ceně 23.190,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů.21.150,-Kč
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

Vzorník látky PortlandVzorník ekokůže

L provedení ekokůže černá / látka Portland 91 šedá

sedací souprava je vhodná
na každodenní spaní

zelená 37 šedá 90 béžová 22 černá 100bílá 1 béžová 2 hnědá 3 černá 5

BONEL

SEDACÍ SOUPRAVY 23

modrá 81

FABO
moderní rohová celočalouněná rozkládací sedací

souprava s úložným prostorem, L/P provedení,
materiál: látka Woolly 89 tmavěšedá, Woolly 11

hnědá nebo Woolly 80 světlešedá - všechny
provedení skladem ihned k odběru, rozměry

(ŠxHxV): 284x187x94 cm, plocha na spaní: (ŠxD):
125x217 cm, výška x hloubka sedu: 45x54 cm.

Výška spodního prostoru od podlahy je 3,5 cm.

látka Woolly 80 světlešedálátka Woolly 11 hnědá

látka Woolly 89 tmavěšedá

BONEL

P provedení

zelená 37 šedá 90 modrá 81 béžová 22 černá 100 mentol 31

Vzorník ekokůže Soft:

bílá 05 béžová 18cappuccino 34černá 32šedá 29červená 10

P provedení
ekokůže hnědá 19 + látka Portland 22 béžová

PRUŽINA

(2 polohovací opěrky)

L provedení
ekokůže bílá 05 + látka Portland 91 šedá

Vzorník látky Portland:

hnědošedá 35

AMARETO NEW
celočalouněná rohová rozkládací sedací 
souprava s úložným prostorem a polohovacími 
opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a 
hlavy, včetně dekorativního polštáře, 
dekorativního šití sedací části, L/P Provedeme-
ne, materiál: ekokůže hnědá 19 + látka Portland 
22 béžová nebo ekokůže bílá 05 + látka Portland 
91 šedá - , rozměry: skladem ihned k odběru
(ŠxHxV): 275x202x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
125x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x60 cm. 
Možnost objednání v 7 barevných provedeních 
ekokůže Soft a v 5 barevných provedeních látky 
Portland v ceně: 27.140,-Kč  . Dodací 24.760,-Kč
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 8,7 cm.

25.840,-

23.570,-

21.340,-

18.990,-

21.850,-

19.890,-

novinka
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TONIKS

P provedení
ekokůže černá + Savana 21 šedá3.990,-

cena za taburet
s úložným prostorem

Vzorník ekokůže Madryt:

Vzorník šenilu Boss: 

hnědá 06 černá13 šedá 11

šedá 
Madryt 190

hnědá 
Madryt 128

černá
Madryt 1100

bílá
Madryt 120

4.500,-

ekokůže bílá /
Berlin 01 šedý melír

Vzorník ekokůže:

Vzorník látky Berlin:

bíláhnědá

černášedá

béžový 11

šedý 01

černý 02

hnědý 03

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír 
v ceně 20.990,-Kč ; látka Savana 03 hnědá v ceně 20.990,-Kč  nebo ekokůže 1100 černá/látka Nevada 10 černý melír 19.990,-Kč 18.990,-Kč  18.990,-Kč
17.490,-Kč na skladě - ihned k odběru. , všechny provední, Rozměry (ŠxHxV): 300x215x73 cm, plocha na spaní 150x240 cm, výška x hloubka sedu:
42x65 / 85 cm. Možnost individuálních objednávek sedací soupravy v 4 barevných provedeních ekokůže v kombinaci se 4barevnými provedeními 
látky Berlin v ceně 22.480,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.20.490,-Kč

látka Savana 03 hnědá

MONAKO ROH MALÝ

rohová rozkládací sedací souprava s úložným 
prostorem, s polohovacími opěrkami hlavy, P/L 
provedení, barevné provedení: ekokůže černá/ 
látka Savana 21 šedá , na skladě - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 277x205x85/101 cm, plocha na 
spaní (DxŠ ): 198x128 cm, výška x hloubka sedu: 
42x58 cm. Možnost zakoupení taburetu s úložným 
prostorem v ceně 4.500,-Kč . Rozměry 3.990,-Kč
taburetu (ŠxHxV): 72x101x42 cm. Možnost 
objednání v 4 barevných odstínech ekokůže v 
kombinaci s 3 barevnými provedeními šenil Boss, 
dodací lhůta 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru 
od podlahy je 4 cm.

PRUŽINA

cena za rozkládací roh
(5 polohovacích opěrek hlavy)

26.520,-

23.990,-

od 
ekokůže 1100 černá/látka

Nevada 10 černý melír

19.990,-

17.490,-

PRUŽINA

TIP!
NÁŠ



P provedení
látka Monolith 77 modrá/polštář vzor48 hořčicová 20 hnědá

62 
pudrová
růžová 92 šedá

37 
smaragdová

vzorník látky Monolith:

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

Vzorník ekokůže:

Vzorník látky Nemo:MARUTI

zelenábéžovášedá

ekokůže bílá/Savana 05

TIGER U
univerzální (L/P), rohová celočalouněná rozkládací
sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem,
včetně polštářů, materiál: ekokůže bílá/látka
Savana 05 nebo látka Malmo 23 hnědá
obě provedení - ,skladem ihned k odběru
rozměry: (ŠxHxV): 308x140/140x85 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 118x260 cm,
výška x hloubka sedu: 40x50/77 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 1,5 cm.

látka Malmo 23 hnědá
MOLITAN

SEDACÍ SOUPRAVY 25

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a kontrastním šitím, včetně polštářů, L/P provedení, materiál:
ekokůže bílá/látka Nemo 17 černá/bílé šití - , rozměry (ŠxHxV): 250x160x83 cm, plochaskladem - ihned k odběru
na spaní (ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x57 cm, rozkládání automat. Možnost objednání v 4 barevných
odstínech ekokůže a ve 4 barevných odstínech látky Nemo v ceně 23.490,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů.21.460,-Kč
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

bílá 26hnědá 18černá 14šedá 8

červená

PRUŽINA

PRUŽINA
22.690,-

AMARETA

(3 polohovací opěrky hlavy)

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s 
úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které 
zabepečujú komfortní opření zad a hlavy, včetně polštáře, 
dekorativní šití sedací části, L/P provedení, materiál: látka 
Monolith 77 modrá/polštář vzor , skladem - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 280x205x70/90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
125x198 cm, výška x hloubka sedu: 41x60 cm. Možnost 
objednání v 5 barevných provedeních látky Monolith v ceně: 
26.160,-Kč , dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního  23.870,-Kč
prostoru od podlahy je 8,7 cm.

24.860,-

18.690,-
24.170,-

18.990,-
21.120,-

sleva
-22%



ORAGION
celočalouněná sedací souprava 3-sed, 2-sed a křeslo, materiál: ekokůže Madryt 120 bílá
- , rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 214x90x82cm, 2-sed: 154x90x82cm,skladem ihned k odběru
křeslo: 94x90x82cm, výška x hloubka sedu: 43x57 cm. Možnost objednání ve 3 barevných
provedeních ekokůže Madryt a šenil Boss. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního
prostoru od podlahy je 11 cm.

2-sed 3-sed

křeslo

ekokůže Madryt 120

Vzorník ekokůže Madryt:Vzorník šenil Boss: 

tmavěšedá 
190 hnědá 128 černá  1100hnědá 06 černá 13 světlešedá 11

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY26

FONDI

sivá

komplet 3+2

3-SED + 2-SED,
materiál: látka + chrom, provedení: šedá látka 

skladem - ihned k odběru, rozměry 3-SED: (ŠxHxV): 
189x86x87 cm, rozměry 2-SED: (ŠxHxV): 149x86x87 

cm, výška sedu je 47 cm a hloubka
sedu je 55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy 

je 17 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

AMEDIA
celočalouněný rozkládací 3-sed s úložným prostorem a křeslo
v moderním skandinávském stylu, materiál: látka + dřevo natural,
provedení: Norn 65 hořčicová, Norn 07 šedá, Norn 15 tmavěšedá,
Norn 52 starorůžová nebo Shaggy 8 čokoládová, všechny barevné
provedení - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 3-sed:
210x94x92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 124x180 cm, křeslo
(ŠxHxV): 88x95x90 cm, výška a hloubka sedu: 45x62 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

BONEL

 Norn 65 hořčicová

 Norn 07 šedá

křeslo

3R-sed

Shaggy 8 čokoláda

3R + 1 + 1
zvýhodněná cena

za komplet

MOLITAN

Norn 15 tmavěšedá Norn 52 starorůžová

20.990,-
23.530,-

11.560,-
12.670,- 4.960,-

5.430,-

14.760,-
17.220,-

11.390,-
12.480,-

13.390,-
14.680,-

7.540,-
8.260,-



Savana 25 + polštáře vzor Rose 14

MILO
křeslo

3R-sed
taburet

Berlin 03 + Savana 25

3R-sed

křeslo
PRUŽINA

Vzorník látky Berlin:

hnědá 03

21 4 5 16
světlešedá tmavěšedá hnědátmavěhnědá

25
tmavěbéžová

17
písková

31
světlezelená

34
zelenošedá

72
mentol

84
šeděbílá

61
starorůžová fialová

69

Vzorník šenil Savana:

3R-sed a křeslo, včetně polštářů. Materiálové a barevné provedení: korpus 
šenil Berlin 3 + sedací část Savana 25 hnědá nebo Savana 25 + polštáře vzor 
Rose 14 - . Rozměry (ŠxHxV): 3R-obě provedení skaldem- ihned k odběru
sed 221x91x90 cm, plocha na spaní 190x122cm, výška x hloubka sedu: 
40x60 cm, křeslo 79x78x85 cm, taburet 50x50x43 cm. Možnost 
individuálních objednávek v odstínu Berlin 03 a 12 odstínech látky 
Savana. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 
cm.

k pohovce Columbus jsou v nabídce křesla Rufino
ve všech barevných provedeních najdete na straně 56

3R+1+1
cena za komplet

Vzorník šenil Flora:

látka Flora béžová

rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve verzi 3R + 1 + 1, materiál: látka Flora béžová 2280/01 + koordinát 2281/01, dřevo: tmavý
ořech nebo látka Cablo 14 šedá, dřevo: wenge - , rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 225x95x95 cm, plocha na spaní: (ŠxD)skladem - ihned k odběru
125x185 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x53 cm, křeslo (ŠxHxV): 88x90x95 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x42 cm. Možnost objednání v 
2 barevných provedeních látky Flora v ceně 29.580,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.26.990,-Kč

čokoládová zlatá

látka Cablo šedá

METY

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY 27

COLUMBUS
moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem včetně polštářů, dřevěné nožičky v barvě ořech, provedení: látka 
Kronos 35 béžovozlatá, Kronos 29 starorůžová, Kronos 19 zelená, Kronos 9 modrá nebo látka Paros 5 světlešedá - 
všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru , rozměry (ŠxHxV): 215x90x104 cm, plocha na spaní (ŠxD): 
126x190 cm, výška x hloubka sedu: 47x62 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 14 cm.

PRUŽINA

cena za křeslo

cena za taburet

RUFINO

Kronos 35 bežovozlatá + ořech

Kronos 9 modrá+ořech

Kronos 19 zelená+ořech

Kronos 29 starorůžová+ořech

Paros 5 světlešedá+ořech Kronos 35 béžovozlatá+ořech

moderní křeslo - ušák a taburet,
rozměry křeslo (ŠxHxV): 85x90x105 cm,

  výška x hloubka sedu: 45x58 cm,
taburet (ŠxHxV) 50x50x45 cm.

Výška spodního prostoru
od podlahy je 13 cm.

24.890,-
27.290,-

6.690,-
6.950,-

1.720,-

16.890,-
18.560,-

10.950,-
12.010,-

4.840,-
5.310,-

5.180,-
5.670,- 11.580,-

12.700,-

2.620,-
2.870,-



ekokůže bílá/látka
Alova 36 šedá

OXFORD celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: ekokůže bílá/látka Alova 36 šedá ,skaldem - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 244x145x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x198 cm, výška a hloubka sedu: 40x55/75 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.

MOLITAN

TIPO

látka Fiesta 14 černá/Fiesta 104 šedá

univerzální rohová (L/P) celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Fiesta 100 černá/Fiesta 104 šedá - ,skladem ihned k odběru
(ŠxHxV): 226x145x73/88 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 110x196 cm, výška x hloubka sedu: 43x46 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. BONEL

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Malmo 95 šedá,
látka Malmo 72 mentolová nebo látka Malmo 08 světlehnědá - , rozměry: (ŠxHxV): všechny barevné provedení skladem ihned k odběru
225x164x75 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 42x50/75 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.MILOR

celočalouněná rohová sedací souprava + taburet, včetně polštářů, L/ P provedení, materiál: ekokůže bílá + látka šenil Berlin 01 melír nebo ekokůže hnědá + látka šenil Berlin
03 hnědá.  . Rozměry (ŠxHxV): roh 207x198x92 cm, taburet: 100x96x41 cm, plocha na spaní: 181x175 cm,Obě provedení skaldem - ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 41x65/81 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

cena za roh+taburet

PETRANA NEW

ekokůže bílá + látka šenil Berlin 01 melír
ekokůže hnědá + látka šenil Berlin 03 hnědá

P provedení

P provedení

taburet

PRUŽINA

MOLITAN

P provedení,
látka Malmo 72 mentolová

P provedení, látka Malmo 95 šedá

P provedení, látka Malmo 08 světlehnědá

SEDACÍ SOUPRAVY28

12.990,-

16.290,-
17.890,-

11.970,-
13.120,-

13.590,-
14.910,-



šenil Inari 100 černá/Inari 90 světlešedá

ekokůže hnědá EKO 18/šenil Inari 23 světlehnědá

ekokůže hnědá + šenil hnědá látka

univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, provedení šenil Inari černá/šenil Inari světle nebo ekokůže
hnědá/šenil Inari světlehnědá. Obě provedení , rozměry (ŠxHxV): 232x180x75/92 cm, plocha na spaní:skladem - ihned k odběru
(ŠxD): 125x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x52/76 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

LUNETA

ekokůže černá + šenil šedá látka

VIPER
univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, provedení: ekokůže hnědá 329/08 + šenil hnědá látka 434/08, ekokůže
bílá 329/17 + šenil šedá látka 424/06, ekokůže černá 329/06 + šenil šedá látka 424/06. . Rozměry (ŠxHxV): 244x174x70/81 cm,Všechna provedení skladem - ihned k odběru
plocha na spaní 131x211 cm, výška x hloubka sedu: 41x48/73 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

ověřená kvalita
doporučujeme kvalitní

slovenský
výrobek

MOLITAN

MOLITAN
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ekokůže bílá + šenil šedá látka

MAREA
univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Alova 36 šedá + Alova 4 černá nebo látka
Alova 68 hnědá + Alova 66 béžová - , rozměry: (ŠxHxV): 236x144x80/87 cm, plocha na spaní:obě provedení skladem ihned k odběru
(ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x44/67 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

10.840,-

MOLITAN

Alova 36 šedá + Alova 4 černá

Alova 68 hnědá + Alova 66 béžová

cenový

HIT

15.250,-
16.690,-

10.970,-

19.290,-
20.360,-

KELLY
rohová sedací souprava s taburetem, L/P provedení, materiál: 
látka Alfa 17 světlešedá - , rozměry skladem - ihned k odběru
(ŠxHxV): roh: 196x128x80 cm, taburet: 113x53x42 cm, plocha na 
spaní: (ŠxD): 120x170 cm , vznikne po přiložení taburetu. Výška x 
hloubka sedu: 42x50/65 cm. Možnost objednání v 5 barevných 
provedeních látky Alfa v ceně: 15.900,-Kč , dodací 14.490,-Kč
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 14 cm.

PRUŽINA

P provedení
látka Alfa 17 světlešedá

18
šedá

08
hnědá

85 
tyrkysová

120
hořčicová

03
béžová

Vzorník látky Alfa:

cena za komplet

13.790,-
15.160,- novinka
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látka Alova 36 šedá

univerzální rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Alova 36 šedá - ,skladem - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 242x145x77 cm, plocha na spaní (ŠxD): 122x196 cm, výška x hloubka sedu: 40x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.DALAS

L provedení
Alova béžová + látka Berlin 01 melír

IDA NEW
rohová celočalouněná sedací souprava + taburet, L/P provedení, včetně polštářů,
materiál Alova béžová + látka šenil Berlin 01 melír nebo Alova hnědá + látka šenil Berlin 03,

. Rozměry (ŠxHxV): 209x156x64/82 cm, taburet 100x60x40 cm,obě provedení - skladem - ihned k odběru
plocha na spaní: 188x148 cm, výška x hloubka sedu: 40x61/84 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

P provedení
Alova hnědá + látka Berlin 03 hnědá

cena za komplet roh + taburet

GABO
celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Mura 22 světlehnědá/01 bílá nebo látka
Mura 87 světlešedá/100 černá - , rozměry (ŠxHxV): 190x134x84 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x190 cm,obě barevné provedení skladem ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 40x50/62 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

MOLITAN

8.990,-

látka Mura 87 světlešedá/100 černá

látka Mura 22 světlehnědá/01 bílá

univerzální (L/P) rozkládací rohová sedací souprava, materiál: látka + dřevo, provedení: hnědá látka + černé dřevěné nohy, rozměry
(ŠxHxV): 256x163x75 cm, výška x hloubka sedu: 39x48/118 cm. Plocha na spaní: 180x256 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 20 cm.NIELIS MOLITAN

MOLITAN

cenový

HIT

až 180 cm
až 256 cm

7.150,-
7.580,-

13.760,-
15.080,-

14.390,-
15.790,-



L provedení -
  látka Savana šedý melírLine 10

Vzorník polštáře:

Boston 11 Line 21Boston 61 Line 31Boston 231

MEXX
rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, P/L provedení, materiál: látka Inari 91 šedá/polštáře Inari 100 černá nebo látka Savana šedý
melír/polštáře vzor - , rozměry: (ŠxHxV): 203x140x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 127x203 cm, výška x hloubka sedu: 37x53/74 cm.skladem ihned k odběru
Možnost objednání z vyobrazených barevných provedení v ceně 12.080,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.  10.990,-Kč

Vzorník sezení:

šedá černá čokoládová

Altara hnědý mix/polštáře vzor

sedací souprava je vhodná
na každodenní spaní

P provedení
látka Inari 91 šedá/

polštáře
Inari 100 černá

MOLITAN

elegantní celočalouněný 3-sed s taburetem, včetně polštářů, materiál: látka Malmo 90 světlešedá - , rozměry (ŠxHxV):skladem ihned k odběru
3-sed: 200x75x80 cm, taburet: 55x55x47 cm, výška x hloubka sedu: 47x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm. SILERA

látka Malmo 90 světlešedá

MOLITAN

POLARIS NEW

(cena za 3 sed + taburet)

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

MOLITAN

Altara tmavěšedý mix/polštáře vzor

SEDACÍ SOUPRAVY 31

moderní celočalouněný 3-sed, 2-sed a křeslo, provedení: ekokůže béžová , rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 205x78x63 cm,skladem - ihned k odběru
 2-sed: 140x78x63 cm, křeslo: 89x78x63 cm, výška x hloubka sedu: 40x55 cm. Možnost objednání v 6 vyobrazených barevných provedeních v ceně
křeslo: 5.090,-Kč , 2-sed: 6.170,-Kč , 3-sed: 8.590,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 cm.4.660,-Kč 5.590,-Kč 7.850,-Kč

ekokůže béžová

MOLITAN HOMKER

Vzorník ekokůže:

šedá hnědá

černá bílá zelená

červená

křeslo

3-sed2-sed

10.290,-
11.280,-

10.990,-
12.350,-

10.790,-
11.980,-

4.470,-
4.890,-

4.990,-
5.530,-

7.370,-
8.080,-



ALFA 80 hnědá

ALFA 85 tyrkysová

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

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

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

PRUŽINA
PRUŽINA

POHOVKY32

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka ALFA 80 hnědá, ALFA 85 tyrkysová nebo ALFA 19 šedá
- , rozměry: (ŠxHxV) 203x99x92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 203x146 cm,všechny barevné provedení skladem ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 43x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

ALFA 19 šedá BONEL

DORUK

BONEL

10.890,-

celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Soro 23 taupe šedohnědá, 28 čokoládová, 90 šedá, 97 tmavěšedá,
40 hořčicová nebo 61 starorůžová -  , rozměry (ŠxHxV): 220x85x84 cm, plochavšechny barevné provedení skladem - ihned k odběru
na spaní: (ŠxD): 140x190 cm, výška x hloubka sedu: 43x50/70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PORTORIKO

látka Soro 61 starorůžová

látka Soro 97 tmavěšedá látka Soro 28 čokoládová látka Soro 40 hořčicová látka Soro 90 šedá

látka Soro 23 taupe šedohnědá

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

11.590,-
12.740,-

10.490,-
11.520,-

10.490,-
11.520,-



rozkládání AUTOMAT

Alova šedá/polštáře vzor

Savana černá/polštáře vzor

pán Roman

ELIZE
rozkládací pohovka s úložným prostorem a kontrastním šitím, provedení: Alova šedá/polštáře vzor
nebo Savana černá/polštáře vzor , rozměry: (ŠxHxV): 196x87x75 cm,skladem - ihned k odběru
plocha na spaní: (ŠxD): 130x196 cm, výška x hloubka sedu: 44x45/73 cm, cena v provedení Savana
černá/polštáře vzor - 12.340,- Kč  . Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.11.260,-Kč

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

alova hnedá/vankúše vzor

ekokůže bílá + šedá/látka Hugo 11 šedá

KARDYN

Vzorník látky Hugo:

Vzorník ekokůže

pohovka je vhodná na každodenní spaní,
rozkládání AUTOMAT

Alova šedá/polštáře vzor

šedá 190 černá 1100 bílá 120

06 hnědá 100 černá 23 světlehnědá 01 krémová
BONEL

BONEL

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: ekokůže bílá + šedá/látka Hugo 11 šedá skladem - ihned k 
odběru, rozměry (ŠxHxV): 204x90x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 142x204 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x52 , 5 
cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky Hugo v kombinaci s 3 barevnými provedeními 
ekokůže v ceně 15.090,-Kč  . Dodací lhůta 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.13.770,-Kč

POHOVKY 33

DOREL
celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem v moderním skandinávském stylu, materiál: látka Malmo 08 světlehnědá, 26 hnědá, 41 hořčicová, 61 starorůžová, 81 modrá, 85 petrolejová nebo 
95 šedá - , rozměry (ŠxHxV): 225x85x84 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 140x190 cm, výška x hloubka sedu: 44x50/70 cm, nožičky dřevěné barva buk. všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru
Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

10.890,-

látka Malmo 41 hořčicová

látka Malmo 61 starorůžová

látka Malmo 81 modrá

látka Malmo 85 petrolejová látka Malmo 26 hnědá

látka Malmo 08 světlehnědá

látka Malmo 95 šedá

BONEL

ZACA
moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: Malmo 41 hořčicová + Malmo 05 béžová - , rozměry (ŠxHxV): 200x100x82/90 cm, skladem ihned k odběru
plocha na spaní (ŠxD): 145x200 cm, výška x hloubka sedu: 38x55/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

Malmo 41 hořčicová + Malmo 05 béžová

8.830,-

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

BONEL

9.670,-

12.990,-
14.390,-

10.890,-
11.960,-



13.920,-

34 POHOVKY

PORTO BIG SOFA

ARIANA
moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského
stylu včetně dekorativních polštářů, provedení: látka Paros 5 světlešedá + polštáře Kronos 29 růžová/Kronos 9
tmavomodrá - , rozměry (ŠxHxV): 238x101x74/88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 153x190 cm,skladem - ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 43x62 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Kronos a ve 2 barevných provedeních
látky Paros. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

Vzorník látky Soro:

bílášedá černá zelenáčervená

Vzorník ekokůže:

PRUŽINA HR�HR�PENAPENAHR�PENA

90
světlešedá

61
pudrově
růžová

21
krémová

28
hnědá

97
šedá

41
hořčicová

34
mentolová

09 
tmavěmodrá

19 
smaragdová

26 
mentolová

34 
tmavěšedá

29 
růžová

Vzorník látky Kronos:

03 
taupe 

šedohnědá

05
světlešedá

Vzorník látky Paros:

06 
tmavěhnědá

hnědá

stylová prostorná pohovka (big sofa), materiál: opěrka na ruce - ekokůže 926 taupe šedohnědá/sezení + velké polštáře látka Soro 95 taupe šedohnědá/střední polštáře látka Soro 23 světlehnědá/malé polštáře Soro 21 krémová 
nebo ekokůže 920 bílá/sezení + velké polštáře látka Soro 97 šedá/střední polštáře látka Soro 90 světlešedá/malé polštáře Soro 61 pudrově růžové -  , rozměry: (ŠxHxV): 290x140x80 obě barevné provedení skladem - ihned k odběru
cm, plocha na spaní (ŠxD): 180x240 cm, výška x hloubka sedu: 43x70/120 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Soro v kombinaci se 6 barevnými provedeními ekokůže nebo ve vámi zvolené barevné 
kombinaci v ceně: 27.070,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.24.690,-Kč

ekokůže 926 taupe šedohnědá/sezení + velké polštáře látka
Soro 95 taupe šedohnědá/střední polštáře látka Soro 23

světlehnědá/malé polštáře Soro 21 krémová

ekokůže 920 bílá/sezení + velké polštáře látka Soro 97
šedá/střední polštáře látka Soro 90 světlešedá/malé

polštáře Soro 61 pudrově růžové

PRUŽINA

PRUŽINA

ilustrační fotka rozkladu
spaní až: (ŠxD): 180x240 cm

BONEL

RAMOS
moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným 
prostorem, kvalitní dřevěný rám v barvě buk, nožičky 
kovové/barva černá, materiál: látka Mono 233 taupe 
šedobéžová, Mono 238 tyrkysová nebo Mono 235 
starorůžová - všechny provedení skladem - ihned k 
odběru, rozměry (ŠxHxV) : 233x95x85 cm, plocha na 
spaní: (ŠxD): 138x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/ 
75 cm. Vyobrazené barevné provedení je možné 
objednat s bílým dřevěným rámem, dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

látka Mono 233
taupe šedobéžová/buk

látka Mono 238
tyrkysová/buk

látka Mono 235
starorůžová/buk

vzorník dřevěných
provedení rámu

bílá buk

GILEN
stylová celočalouněná rozkládací pohovka (big sofa) s úložným prostorem, materiál: látka Lincoln 90 šedá/86 světlešedá/83 béžová - , rozměry (ŠxHxV): 253x121x80 cm, skladem - ihned k odběru
plocha na spaní: (ŠxD): 165x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x35/60/75 cm. Možnost objednání i v 7 barevných provedeních látky Lincoln v ceně: 14.890,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. 13.580,-Kč
Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.

12.690,-

novinka

Vzorník látky Lincoln:

72
mentolová

90
šedá

86
světlešedá

29
hnědá

24 taupe
šedohnědá

17
světlehnědá

61
pudrověrůžové

18.230,-

16.590,-

25.290,-

22.990,-

18.990,-

16.990,-



Alova hnědá - na objednávku

Alova 25 bavlna cihlověhnědáSARA
rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál Alova 25 - bavlna cihlověhnědá

, Alova hnědá v ceně 9.660,-Kč  na objednávku. Dodacískladem - ihned k odběru  8.790,-Kč
lhůta 6-8 týdnů. Rozměry (ŠxHxV): 193x74x70 cm, plocha na spaní (ŠxD): 193x149 cm,
výška x hloubka sedu: 41x71 cm.

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

L provedení
Alova hnědá 67/polštáře vzor B102

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

rozklad

P provedení
Alova šedá 36/polštáře vzor B103EMU

rozklad

Alova 25 bavlna cihlověhnědá

MOLITAN MOLITAN

MOLITAN

POHOVKY 35

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

smaragdová

bordó

šedá

tmavěmodrá

rozklad

možnost polohováníšedá

LOTA NEW
polohovací relaxační křeslo na podlahu vhodné do jakéhokoliv interiéru,

materiál: látka šedá nebo camel - hnědá ,obě provedení skladem - ihned k odběru
Rozměry (ŠxHxV): 134x50x12 cm. Camel - hnědá pouze do vyprodání zásob.

Šedá, doplnění zásob 26.03.2021.

camel-hnědá

3 body polohování
s možností nastavení

5 stupňů v každém bodě
nové barevné provedení

4.240,-

GOLDIA NEW
luxusní rozkládací pohovka , materiál: ekokůže + kov, provedení: béžová ekokůže -se sklápěcí střední opěrkou

, rozměry (ŠxHxV) 170x79x76 cm, plocha na spaní (ŠxD): 170x101 cm, výška x hloubka sedu:skladem ihned k odběru
37x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm.

béžová ekokůže + kov

MOLITAN

ALIDA

6.619,-

7.890,- 7.890,-

1.820,- 8.290,-
9.150,-

MOLITAN



POHOVKY36

9.990,-
11.330,-

HORSTA
MOLITAN

FASTA
MOLITAN

VYSOKOKVALITNÍ

PRIMO

BONEL

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

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

smaragdová hnědá

starorůžová královská modrá

nové barevné provedení

látka MIL 7380 šedá

látka MIL 7372 béžová

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

elegantní rozkládací pohovka s 2 polštáři, kvalitní kovový rám v barvě gold chrom-zlatý, materiál: Velvet látka + nožičky gold chrom-zlatý, provedení: starorůžová Velvet 
látka + nožičky gold chrom - zlatý nebo královská modrá Velvet látka + nožičky gold chrom-zlatý , rozměry: (ŠxHxV): 203x92x86 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 110x175 cm. 
Výška x hloubka sedu: 43x56 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 20 cm. V barevném provedení královská modrá, Velvet látka + nožičky gold chrom - zlatý na 
skladě od 29.03.2021.

látka MIL 7383 pudrověrůžová

látka MIL 7373 mentolová

ANIKA
podušky - polštáře na paletové sezení, které jsou perfektním doplňkem pro váš domov, terasu, balkon nebo zahradu, 
materiál: látka 100% polyester, výplň: polyuretanová pěna, provedení: látka Mura 91 šedá, látka Mura 70 neomint nebo 
látka Mura 61 hnědá.  Dodáváme bez palet.Všechna provedení na skladě - ihned k odběru.

ANIKA typ 1
ŠxHxV: 120x80x18 cm

ANIKA typ 2
ŠxHxV: 120x40x10 cm

ANIKA typ 3
ŠxHxV: 60x40x10 cm

látka Mura 91 šedá

látka Mura 61 hnědá

látka Mura 70 neomint

novinka

smaragdová
10.390,-

10.990,-

hnědá

9.460,-
10.990,-

9.670,-

820,-

1.060,-

1.430,-



designová rozkládací pohovka, materiál: látka + dřevo-dub, provedení:
šedohnědá taupe látka + nohy-dub, rozměry (ŠxHxV): 196x85x83 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 113x178 cm. Výška x hloubka sedu: 44x58 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

VELORA

elegantní rozkládací pohovka, materiál: Velvet látka + gold chrom-zlatý, provedení: malinová Velvet látka + nohy gold chrom-zlatý nebo petrolejová Velvet látka + nohy
gold chrom-zlatý, rozměry (ŠxHxV): 180x85x76 cm, plocha na spaní (ŠxH): 100x180 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm.RODANA MOLITAN

malinová

POHOVKY 37

MOLITAN

sivomodrá

moderní rozkládací pohovka, materiál: látka + kov, provedení: zelená látka + nožičky černý kov, tmavěmodrá látka + nožičky černý kov, starorůžová látka + nožičky černý 
kov nebe světlešedá látka + nožičky černý kov, rozměry (ŠxHxV): 200x82x81 cm cm, plocha na spaní ( ŠxD): 105x186 cm, výška x hloubka sedu: 39x53 cm. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 17 cm. V barevném provedení zelená a tmavěmodrá + nožičky černý kov skladem od 29.03.2021.

světlešedá

starorůžová

petrolejová

MOLITAN

designová rozkládací pohovka, materiál: látka + dřevo-dub, provedení: šedomodrá látka
+ nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 173x93x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 112x173 cm,
výška x hloubka sedu: 45x48 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 20 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

NAIRA

tmavěmodrá

zelená

7.380,-
8.110,-

6.690,-
7.490,-

8.470,-
8.970,-

5.890,-
6.150,-

4.929,-
5.430,-

PULSAMOLITAN

LARAMAMOLITAN

rozklad
zelená

světlešedá

růžová

rozkládací pohovka, materiál: látka + dřevo-černá, provedení: světlešedá látka + nožičky černé, růžová látka + nožičky černé, hnědá látka + nožičky černé nebo zelená 
látka + nožičky černé, rozměry (ŠxHxV): 172x83x77 cm, plocha na spaní (ŠxD ): 103x172 cm, výška x hloubka sedu: 40x57 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 
18 cm. V barevném provedení světlešedá látka + nožičky černé a růžová látka + nožičky černé skladem od 29.03.2021.

nové barevné provedení

starorůžová

rozklad

nové barevné provedení

hnědá



FILEMA
MOLITAN

rozklad

NIDO
elegantní prostorná rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského stylu, materiál: látka Shaggy 03 Mocca/malé
polštáře Shaggy 8 čokoláda, Shaggy 25 šedá/malé polštáře Shaggy 10 tmavěšedá nebo Alfa 14 modrá/malé polštáře Alfa 16 šedá,  všechny provedení skladem - ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 206x100x86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x182 cm, výška x hloubka sedu: 43x50/67 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

látka Alfa 14 modrá/Alfa 16 šedá

látka Shaggy 03 Mocca/Shaggy 8 čokoláda

látka Shaggy 25 šedá/Shaggy 10 tmavě šedá

BONEL

POHOVKY38

BONEL

AURELIA moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského stylu, provedení: látka Alfa 04 mentol, Alfa 17 šedá nebo Alfa 02 starorůžová, všechny
provedení skaldem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 216x100x74 cm, plocha na spaní (ŠxD): 155x190 cm, výška x hloubka sedu: 46x50/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

látka Alfa 04 mentol

látka Alfa 17 šedá

látka Alfa 02 starorůžová

designová rozkládací pohovka s polohovacím opěradlem, materiál: Velvet látka + nožičky-buk, provedení: smaragdová Velvet látka + nožičky-buk, starorůžová Velvet látka + nožičky-buk nebo 
světle Velvet látka + nožičky-buk. Rozměry: (ŠxHxV): 210x92x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 107x163 cm, výška x hloubka sedu: 41x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18,5 cm.KAPRERA NEW

světlešedá

smaragdová

starorůžová

MOLITAN
rozklad

designová rozkládací pohovka s polohovacím opěradlem, materiál: Velvet látka + dřevo-dub, provedení: 
neomint Velvet látka + nožičky dub, hnědá Velvet látka + nožičky dub nebo královská modrá Velvet látka + 
nožičky dub, rozměry (ŠxHxV): 210x92x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 107x163 cm, výška x hloubka sedu: 
41x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. V barevném převeden hnědá a neomint Velvet 
látka + nožičky dub na skladu od 29.03.2021.

královská modrá

hnědá

polohovací opěradlo
nové barevné provedení

neomint velvet 

9.690,-

9.690,-

11.830,-
12.970,-

12.990,-
14.470,-

polohovací opěradlo



POHOVKY 39

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

OTISA

sivá

šedohnědá-taupe

zelenomentolová

ARKADIA

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

tyrkysová

šedá

hnědá

(pohovka)

(rozkladacie kreslo)

hořčicová

béžová

MOLITAN

rozklad pohovky

rozklad křesla

MOLITAN

tyrkysová

šedá

béžová hořčicová

hnědá

7.670,-

10.260,-

4.280,-



BOLIVIA
rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: Savana tmavěšedá 05/světlešedá 21, Savana čokoládová 16/světlehnědá 25 nebo
látka Cosmic 808 šedohnědá/žlutá 715. Všechna provedení , rozměry (ŠxHxV): 200x105x88 cm, plocha na spaní skladem - ihned k odběru
(ŠxD): 145x198 cm, výška x hloubka sedu: 43x56/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

Savana tmavěšedá 05 + Savana světlešedá 21

Savana čokoládová 16 + Savana světlehnědá 25

rozkládání AUTOMAT

látka Cosmic 808 šedohnědá/žlutá 715

pohovka je vhodná
na každodenní spaní

rozkládací pohovka s úložným prostorem, barva a provedení: látka Aria 15 šedá + tyrkys nebo látka Aria 03 cappuccino + béžová všechny provedení skladem -
ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 206x90x73/85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 145x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x50/76 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.CLIV

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

látka Aria 03 cappuccino + béžová

BONEL

POHOVKY40

BONEL

látka Aria 15 šedá + tyrkys

FERDI
moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem,

provedení: ekokůže bílá/látka světlešedá - skladem ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 204x98x75/89 cm, plocha na spaní

(ŠxD): 143x202 cm, výška x hloubka sedu: 42x57 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

PRUŽINA

BUFALA
moderní rozkládací pohovka, materiál: Velvet látka + černá, provedení: modrá Velvet
látka + nohy černá nebo šedohnědá taupe Velvet látka + nohy černá. Rozměry (ŠxHxV): 
190x100x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x62 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

V
zo

rn
ík

 lá
tk

y 
D

o
t:

smetanová 
11 

hnědá 28

béžová 22

světlešedá
90

šedá 95

červená 
60

černá 
100

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: 
látka Dot 15 šedohnědá taupe skladem - ihned k 
odběru, rozměry: (ŠxHxV): 195x88x70/90 cm, plocha 
na spaní: (ŠxD): 130x195 cm, výška x hloubka sedu: 
41x52/73 cm. Možnost objednání v 7 barevných 
provedeních látky Dot v ceně: 11.990,-Kč  . 10.970,-Kč
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 5 cm.

FERIHA

BONEL

látka Dot 15 šedohnědá taupe

vysokokvalitní
MOLITAN

modrá
šedohnědá taupe

10.490,-
11.720,-

9.390,-
10.320,-

10.250,-
11.240,-

6.690,-
7.570,-

6.690,-
7.570,-

11.790,-
12.950,-
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MOLITAN

super cena
šířka až 220 cm

MOLITAN

PATRYK

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

ASIA NEW

šenil cihla + vzor

MOLITAN

ALABAMA

* červená

* tyrkysová

* limetková

rozkládání klik-klak

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Turkus růžová, tyrkysová, červená, limetková nebo látka Malmo modrá, bordó, hořčicová
- všechny provedení , rozměry (ŠxHxV): 195x90x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x195cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm.na skladě - ihned k odběru
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm, v provedení látka Tarkus růžová, tyrkysová, limetková nebo červená v ceně: 9.290, -Kč .8.490, -Kč

pohovka je vhodná
na každodenní spaní

BONEL

látka Portland 85 tyrkysová/100 černá

od
(v látce Malmo) 

* modrá

* hořčicová

* bordová

* látka Turkus* látka Malmo

* růžová

látka Orinoco 29 hnědá/24 světlehnědá

šenil zlatý + vzor

nové barebné provedení

7.990,-
8.870,-

8.290,-
9.090,-

8.590,-již od

šenil Silvester kostka hnědá + mikrofáze v ceně 8.890,-Kč

Alova oranžová + polštáře šenil v ceně .8.590,-Kč

Alova oranžová + polštáře šenil

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

   AGA D  
rozkládací pohovka s úložným prostorem

(ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha

na spaní (ŠxD): 140x180 cm,

výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm.

Všechna provedení

skladem ihned k odběru.

Alova hnědá

7.790,-již od

Alova hnědá v ceně 7.790,-Kč

bavlna Ba14 oranžova + Alova v ceně 7.990,-Kč šenil Narnia zlatý/mikrofáze v ceně 8.280,-Kč L provedení Alova růžová + polštáře šenil: 7.790,-Kč
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IRIDA
celočalouněná rozkládací pohovka s dvěma polštáři, materiál: látka + nohy dub, 
provedení: šedá látka + nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 131x86x84 cm, plocha na 
spaní (ŠxD): 131x200 cm, výška x hloubka sedu: 37x56 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 18 cm.

FARIDO

celočalouněné rozkládací křeslo s polštářem, materiál: látka + dřevo dub, 
provedení: šedohnědá taupe látka + nohy dub nebo tyrkysová látka + nohy 
dub, rozměry (ŠxHxV): 76x92 / 160 / 195x73 cm, plocha na spaní (ŠxD): 
76x184 cm, výška x hloubka sedu: 42x65 cm. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 18 cm.

MILIN

celočalouněné rozkládací křeslo s polštářem, materiál: Velvet látka + gold chrom-zlatý, 
provedení: hořčicová Velvet látka + nohy gold chrom-zlatý nebo zelená Velvet látka + 
nohy gold chrom-zlatý, rozměry (ŠxHxV): 90x96x80 cm, plocha na spaní ( ŠxD): 90x196 
cm, výška x hloubka sedu: 44x60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 
Model pouze do vyprodání zásob.

DOTY
rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Savana 22 světlehnědý 
melír - , rozměry (ŠxHxV): 145x85x84 cm, plocha na skladem ihned k odběru
spaní: (ŠxD): 119x195 cm, výška x hloubka sedu: 46x50 / 70 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 4 cm.

MOLITAN

hořčicová Velvet látka zelená Velvet látka

tyrkysová šedohnědá taupe

moderní rozkládací pohovka, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní. Materiál: látka + dřevo-dub, provedení: hnědá látka + dub přírodní, bordó látka + dub přírodní, 
šedá látka + dub přírodní nebo mentolová látka + dub přírodní, rozměry (ŠxHxV): 214x84x84 cm, plocha na spaní (ŠxD): 106x184 cm, výška x hloubka sedu: 44x55 cm. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 17 cm. V barevném provedení hnědá látka + dub přírodní a bordó látka + dub přírodní skladem od 29.03.2021.

šedá

VYSOKOKVALITNÝ
MOLITAN

MAVERA

MOLITAN

MOLITAN

MOLITAN

detail rozkladu

látka Lana černá / látka Inari šedá

Vzorník látky Lana - korpus:                                  Vzorky látky Inari - sedací část:

světlehnědá 23 černá 100šedá 95 šedá 90černá 100 smetanová 21

sleva
-23%

NOAH
rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Lana černá / látka Inari šedá na skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 203x90x82 / 90 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 158x203 cm, výška x hloubka sedu: 46x54 / 78 cm, možnost objednání v 3 barevných odstínech látky Lana a Inari v ceně: 16.140,-Kč ,14.690,-Kč
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. PRUŽINA

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

mentolová rozklad

nové barevné provedení

hnědá

bordó

8.990,-

9.390,-
10.320,-

9.650,-

6.990,-

6.740,-
7.490,-

12.790,-
16.780,-

10.490,-
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AMAIRA

pohodlné celočalouněné rozkládací křeslo s polštářem a dekorativním šitím na opěrkách na ruce, 
materiál: Velvet látka + plast, provedení: čokoládová nebo královská modrá Velvet látka, rozměry 
(ŠxHxV): 85x96x84 cm, plocha na spaní (ŠxD): 60x190 cm, výška x hloubka sedu: 41,5x50 cm. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PECHRO

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s 2 polštáři, dekorativním šitím a 
kapsami na boku, materiál: látka + plast, provedení: šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 
134x101x82,5 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x192 cm, výška x hloubka sedu : 
42x54cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

NIKARA   
rozkládací křeslo, materiál: látka + plast, provedení: světlešedá látka nebo hnědá látka, rozměry (ŠxHxV): 
69x102x80 cm, plocha na spaní (ŠxD): 69x181 cm, výška x hloubka sedu: 42x42 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 5 cm. V barevném provedení hnědá látka na skladě od 29.03.2021

OKSIN

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s 2 polštáři, materiál: Velvet látka + plast, provedení: 
hnědá Velvet látka, rozměry (ŠxHxV): 150x90,5x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 115x180 cm, výška x 
hloubka sedu: 43,5x46 cm . Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

ZAMBA

materiál: látka + kov-černá, provedení: šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 150x81x75 cm, plocha na spaní 
(ŠxD): 150x197 cm, výška x hloubka sedu: 41x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s 2 polštáři,

BODENA

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

IGRIM

PRUŽINA

PRUŽINA PRUŽINA

PRUŽINA PRUŽINA

PRUŽINA

královská modrá

čokoládová

moderní rozkládací pohovka s 2 polštáři, materiál:
látka + chrom, provedení: béžová látka + nohy chrom, rozměry
(ŠxHxV): 203x83x83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 108x179 cm,
výška x hloubka sedu: 41x56 cm. Výška spodního prostoru
od podlahy je 18 cm.

MOLITAN

moderní rozkládací pohovka, materiál: látka + chrom, provedení: hořčicová látka + 
nožičky chrom, rozměry (ŠxHxV): 190x94x85 cm cm, plocha na spaní (ŠxD): 111x190 
cm, výška x hloubka sedu: 44x51cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm.

KENZA

MOLITAN

nové 
barevné provedení

hnědá

světlešedá

6.470,-
7.570,-

7.790,-
8.290,-

9.990,-
10.860,-

10.490,-
11.340,-

9.390,- 8.380,-

12.660,-
6.390,-



od

v provedení Alova

Alova zelená + béžová,
L provedení

V
zo
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 A
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va
:

šenil Oslo šedá 95/Oslo 100 černá

šenilová látka Inari 94 šedá

+ polštáře Rito 08

22
krémová

23
béžová

94
šedá

95
černá

Alova šedá/oranžová rozkladAlova šedá + polštáře vzor

L provedení

MOLITAN

MOLITAN

MOLITAN

KATARINA NEW

moderní rozkládací pohovka, materiál: látka + plastové nohy,
provedení: tyrkysová, hnědá nebo šedá látka ,skaldem - ihned k odběru
rozměry: (ŠxHxV) 154x103x87 cm, plocha na spaní 180x130 cm, výška x hloubka sedu: 44x61 cm.

k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 170x80x93 cm, plocha na spaní (ŠxD): 140x205 cm, výška x hloubka sedu: 
37x40 /69 cm.

rozkládací pohovka dodávaná s 2 polštáři, materiál: šenil Savana hnědá + polštáře vzor skladem - ihned

SIMEON

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

Savana hnedá+vankúše vzor

rozkládací křeslo s úložným prostorem, dodávané s jedním polštářem, materiál: Alova zelená + béžová nebo Altara hnědá + 
béžová . Rozměry: (ŠxHxV): 104x78x70 cm, plocha na spaní: 75x185 cm, výška x hloubka sedu: 34,5x40 skladem - ihned k odběru
cm. Cena v provedení Altara . Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Alova v ceně . Dodací 6.790,-Kč 6.290,-Kč
lhůta 4 - 6 týdnů.

KUBOŠ

LUSITA

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

DIANE

V
zo

rn
ík

 lá
te

k 
In

a
ri

:

Altara hnědá + béžová,
P provedení

FRENKA NEW

šedá látka

hnědá látka

tyrkysová látka

FRENKA BIG BED NEW

FRENKA NEW

model , která se odlišuje větší plochou na spaní, provedení: tyrkysová, hnědá neboFRENKA BIG BED NEW
šedá látka , rozměry: (ŠxHxV): 154x105x95 cm, plocha na spaní 200x130 cm, výška xskladem - ihned k odběru
hloubka sedu: 44x66 cm.

04
černá

07
béžová

67
hnědá

29
tyrkysová

36
šedá

43
oranžová

41
hořčicová

MOLITAN

MOLITAN

POHOVKY44

190x118 cm, výška x hloubka sedu: 41x59 cm. Možnost individuálních objednávek
- . Rozměry (ŠxHxV): 139x97x84 cm, plocha na spanískladem ihned k odběru
pohodlná rozkládací pohovka, materiál: šenilová látka Inari 94 šedá + polštáře Rito 08

ve 3 barevných provedeních látky Inari. Termín dodání individuálních objednávek 6-8 týdnů.

11.770,-

12.290,-

11.690,-
12.810,-

8.490,-

8.690,-

   6.290,-

5.690,-



Laris oranžový

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál:
šenil Laris 1602/16 oranžový ,skladem - ihned k odběru

rozměry: (ŠxHxV): 95x100x81 cm, plocha na spaní:
80x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm.

Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky
Dubaj v ceně 7.330,-Kč . Dodací lhůta 6-8 týdnů.6.690,-Kč

RENO
rozkládací křeslo dodávané s jedním polštářem,

materiál: Alova šedá skladem - ihned
k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 89x71x67 cm,

plocha na spaní: 70x204 cm, výška x hloubka
sedu: 36x49/72 cm

Alova šedá

01
krémová

29
hnědá

09
zelená

20
šedá

vzorník látky
Dubaj:

KENY NEW

MILI 2

MILI 1

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/01 krémová
nebo Cablo 12 pudrová růžová/13 světlešedá - ,obě provedení skladem ihned k odběru
rozměry: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka

sedu: 45x55/78 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

Dubaj hnědý

látka Cablo 10 mentolová /
01 krémová

látka Cablo 12 pudrová růžová/
13 světlešedá

Romantic
Paris 3

Romantic
Paris 1

V
zo

rn
ík

 p
o

lš
tá

řů
:Savana 21 šedá/ polštář Tokyo red

látka Savana 16 hnědá/
vzor káro

Sa
va

n
a

 1
6

 h
n

ěd
á

 /
vz

o
r 

P
a

ri
s 

3
:

13
červená

35
zelená

100
černá

Comp 1

rozkládání AUTOMAT

 BELLA
rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/15 šedá -

  , rozměr (ŠxHxV): 150x85x70 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 80x198 cm,skladem ihned k odběru
výška x hloubka sedu: 42x75 cm, rozkládání automat. Možnost objednání v 6 barevných

provedeních látky Cablo v ceně 8.290,-Kč  . Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.7.560,-Kč

P provedení
látka Cablo 10 mentolová/15 šedá

SARAN
rozkládací křeslo s polštářem, provedení: kovová konstrukce + látka - káro,

rozměry (ŠxHxV): 98x83x85 cm, po rozložení: 183x98x25,5 cm, výška
sedu: 35,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Savana 21 šedá/polštář Tokyo red, Savana 16 hnědá/polštář
vzor Paris 3, Savana 05 šedá/káro šedé, Savana 16 hnědá/káro hnědé - ,všechny provedení skladem ihned k odběru

rozměry: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/78 cm.
Možnost objednání ve 3 barevných provedeních látky Savana v kombinaci se vzorovanou látkou

  v ceně 8.530,-Kč  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.7.790,-Kč

KENY 

Vzorník látky Cablo:

krémová 01

šedá 14pudrová růžová 12

světlehnědá 03

tmavěhnědá 04

tmavěšedá 15

BONEL

MOLITAN

MOLITAN MOLITAN

MOLITAN

01
krémová

29
hnědá

09
zelená

20
šedá

Vzorník látky
Dubaj:

KŘESLA 45

Savana 16 hnědá/
vzor Paris 3

látka Savana 05 šedá/
vzor káro

MOLITAN

sleva
-14%

ZAFIR
variabilní rozkládací křeslo s polštářem,

provedení: látka hnědá nebo šedá, rozměry
(ŠxHxV): křeslo: 74x75x66 cm, výška sedu: 34 cm,
polorozložené: 74x153x51 cm, výška sedu: 16 cm,

zcela rozložené: 74x194x16 cm.

šedá látka

hnedá látka

MOLITAN

rozkládací pohovka s úložným prostorem,
materiál: šenil Dubaj 29 hnědý - skladem ihned

k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 126x100x81 cm, plocha
na spaní: (ŠxD): 110x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm.

Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky
Dubaj v ceně 8.760,-Kč  . Dodací doba 6-8 týdnů.7.990,-Kč

Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

6.490,-

7.180,-
7.870,-

7.790,-
8.620,-

7.630,-

7.290,-
8.060,-

5.990,-

4.580,-
4.650,-

6.290,- 6.390,-
7.080,-



relaxační křeslo, barevné provedení ekokůže černá, ekokůže hnědá,
  ekokůže bílá nebo ekokůže šedá . Rozměry- skladem ihned k odběru

(ŠxHxV): 178x64x92cm.Možnosť objednání v ekokůži červená, v 2
provedeních Boss a ve 3 provedeních Berlin v ceně .6.840, -Kč

Dodací lhůta 6-8 týdnů.

eko červená - na objednávku

ekokůže hnědá - na skladě - ihned k odběru

ekokůže černá - skladem - ihned k odběru

Ekokůže bílá, hnědá, černá, šedá - skladem
- ihned k odběru

Vzorník šenilu Boss Vzorník šenilu Berlin

šedá 01 černá 02hnědá 03černá 14béžová 02

MOLITAN

POHOVKY/RELAXAČNÍ KŘESLA46

rozkládací pohovka s úložným prostorem,
včetně polštářů, materiál: látka Haiti 41

šedočerná/bílé šití nebo látka
Cablo 11 světlemodrá, obě provedení
- , rozměryskladem ihned k odběru

(ŠxHxV): 149x90x80 cm, plocha
na spaní: (ŠxD) 80x195 cm,

výška x hloubka sedu: 40x83 cm.
Možnost objednání ve 3 barevných

provedeních látky Haiti nebo v 6
barevných provedeních látky Cablo, v ceně: 
9.290,-Kč  , dodací lhůta 6-8 týdnů.8.490,-Kč

Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

Vzorník látky Chester:

13
mentolová

10 
púdrová

16
svetlosivá

BROKEN
stylová pohovka a taburet, včetně polštáře, 
materiál: látka Chester 17 šedá - , skladem ihned k odběru
nožičky dřevěné v barvě buk, rozměry: (ŠxHxV) pohovka:
144x76x67 cm, taburet: 76x63x41 cm, výška x hloubka sedu:
41x53 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky
Chester v ceně: pohovka - 6.920,-Kč  a taburet - 2.760,-Kč 6.290,-Kč
2.490,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 13 cm.

5.890,-

06
žlutozelená

04 
hnědá

19 
tmavěšedá

10
růžová

cena za pohovku

L provedení
látka Chester 17 šedá

cena za taburet

MOLITAN

LONG

L provedení,
látka Cablo
světlemodrá 11

ekokůže bílá - skladem ihned k odběru
ekokůže šedá - skladem ihned k odběru

L provedení,
látka Haiti 41
šeděčerná/bílé prošití

LAUREL

MOLITAN

GREGOR
designové relaxační křeslo s polštářem, bluetooth a reproduktorem,

materiál: látka + dřevo, provedení: světlešedá látka + nohy tmavý ořech,
rozměry (ŠxHxV): 75x163x87 cm, výška x hloubka sedu: 49x130 cm.

REMAN
moderní relaxační křeslo s možností rozkladu na jednolůžko, materiál:

Velvet látka + chrom, provedení: šedohnědá taupe Velvet látka + chrom nebo
smaragdová Velvet látka + chrom, rozměry (ŠxHxV): 78x181x93 cm, plocha na

spaní: 78x181x45 cm.

Vzorník látky Cablo:

krémová 01 šedá 14
pudrová

růžová 12 světlehnědá 03

Vzorník látky Haiti:

3
světlehnědá

11
čokoládová 34 šedátmavěhnědá 04 tmavěšedá 15

BONEL

vysokokvalitní
MOLITAN

šedohnědá-taupe

smaragdová

6.480,-

2.460,-
2.690,-

7.890,-
8.690,-

8.130,- 7.860,-
9.200,-

6.450,-
7.070,-



CUBA
křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm, materiál: látka noviny, látka mikrofáze: hnědá, zelená, červená, modrá, oranžová, ekokůže: béžová, oranžová, černá, hnědá

nebo šenil melír + ekokůže bílá, šenil melír + ekokůže černá nebo ekokůže černá látka noviny , cena křesla v celé ekokůži:  a v látce Lava v kombinaci s ekokůží v ceně: .skladem - ihned k odběru 2.420,-Kč 2.660,-Kč

Možnost objednání ve vyobrazených barevných provedeních látek: Savana, Kronos, Soro, Lava, mikrofáze nebo ekokůže, cena v provedení Soro je , cena v provedení Lava je , dodací lhůta 6-8 týdnů.2.490,-Kč 2.430,-Kč

ekokůže bílá/šenil Lava 5

mikrofáze

ekokůže černá/
šenil Lava 5

mikrofáze hnědá

Možnost objednání křesla CUBA, ROSE nebo CALERA ve vyobrazených barevných provedeních. Dodací lhůta 6-8 týdnů.

ekokůže�černá/látka�noviny

CUBA
dvojkřeslo, rozměry (ŠxHxV): 124x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm,

látka mikrofáze: hnědá nebo červená nebo ekokůže béžová, oranžová,

  a černá , cena v ekokůži nebo v látce Lava: , skaldem- ihned k odběru 3.990,-Kč

cena v látce Savana nebo v látce Soro:  a v látce Kronos: .3.990,-Kč 4.140,-Kč

ekokůže černá

CALERA
křeslo, provedení: ekokůže béžová D1F

nebo ekokůže černá D8 skladem - ihned

k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 65x57x70 cm, výška x hloubka

sedu: 42,5x46 cm. Cena v látce Lava a ekokůže: ,2.580, -Kč

v látce Soro nebo Savana: , v látce mikrofáze: 2.630, -Kč  

2.490, -Kč 2.790, -Kč a v látce Kronos: , dodací lhůta 6-8 týdnů.

ekokůže D8 černáekokůže D1F béžová

šenil Lava:

 hnědá bílá

Ekokůže:

černá  béžová šedá

Mikrofáze:

oranžovámodrá šedá zelená

ekokůže černá + látka noviny

mikofáza červená

KŘESLA/TABURETY 47

látka Savana 61 pudrová růžová látka Kronos 22 šedá látka Kronos 05-09 modrálátka Savana 72 mentolová látka Savana 17 béžová látka Kronos 14 smaragdová

látka Savana látka Kronos

mikrofázeekokůže/látka Lava

vzorník látky Savana:

vzorník látky Kronos:

80 modrá 61 pudrová růžová 05 šedá 03 hnědá

07 černá 02 vínová 01 zlatá
27

starorůžová

                     křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm, materiál: látka Savana 72 mentolová, 61 pudrová růžová, 17 béžová nebo látka Kronos 14 smaragdová, 05-09 modrá, 22 šedá, všechny 

provedení skladem - ihned k odběru 2.490, -Kč 2.690, -Kč. Možnost objednání křesla Cuba ve vyobrazených barevných provedeních látky Savana v ceně a látky Kronos v ceně , dodací lhůta 6 - 8 týdnů.

CUBA

pohodlné klubové křeslo s taburetem, provedení: látka Soro 40 hořčicová, 70 šedá, 61 pudrová růžová, 34 mentolová nebo 28 hnědá

všechny provedení , rozměry: (ŠxHxV): křeslo - 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45cm, taburet - 47x38x30 cm.skladem - ihned k odběru

Možnost objednání v látce Soro nebo Savana: 3.460,-Kč , v látce mikrofáze: 3.210,-Kč  , v ekokůži nebo v látce Kronos: 3.650,-Kč  , dodací lhůta 6-8 týdnů.  3.190,-Kč 2.990,-Kč 3.330,-Kč
ROSE

vzorník látky Soro:

100
tmavosivá

13
taupe

97
šedá

60
červená

51
oranžová

cena za komplet

křeslo s taburetem

hořčicová

hnědá

šedá

pudrová růžová

mentolová

mikrofáze

14
smaragdová

05-09
modrá

61
pudrová
růžová

40
hořčicováLava 1 Lava 2 Lava 6

taupe

2.380,- 2.550,-

2.660,- 2.099,- 2.660,-

3.590,-
od 2.490,-

2.960,-
3.390,-

2.270,-



48

BOLZANO FRESNO
sedací vak, materiál: EPS + látka,

provedení: žlutozelená,
rozměry (průměr xV):

90x110 cm, objem: 330 litrů.

sedací vak, materiál: EPS + PU, provedení: tyrkysová + žlutá + bílá,
červená + růžová + bílá nebo tmavěmodrá + modrá + bílá,

rozměry (průměr xV): 80x110 cm, objem: 220 litrů. Červená + růžová
+ Bílá a tyrkysová + žlutá + bílá, pouze do vyprodání zásob.

sedací vak je vhodné použít do exteriéru,
materiál: EPS + látka, provedení: růžová, oranžová,
žlutá nebo modrá, rozměry (ŠxHxV): 140x180 cm,

objem: 450 litrů.

HANORD
taburet, materiál:

EPS + látka, provedení:
černo-bílý melír,

rozměry (průměr x V):
50x35 cm, objem:

80 litrů. Model jen do
vyprodání zásob.

URASON
sedací vak, materiál:

EPS + látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 80x80x80 cm,

objem: 350 litrů.

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:
mentolová nebo šedohnědá, rozměry (ŠxHxV):

75x75x75 cm, objem: 230 litrů.

ALMERO 

taburet, materiál:
EPS + látka,

provedení: šedá,
rozměry (průměr xV):

40x30 cm, objem:
50 litrů.

NUTAN

1.470,-

VETOK
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:

tyrkysová, šedá, světlerůžová nebo hořčicová,
rozměry (ŠxHxV): 90x110x90 cm, objem: 180 litrů.

sedací vak je vhodné použít
do exteriéru, materiál: EPS + látka, provedení:

zelená, rozměry (průměr xV): 80x110 cm,
objem: 380 litrů.

KATANI

taburet, materiál:
EPS + látka,

provedení: černo-bílý
vzor kostka, rozměry

(ŠxHxV): 60x60x45 cm,
objem: 170 litrů.

Model pouze do vyprodání zásob.

KRETON

růžová

oranžová

modrá

žlutá

tmavěmodrá
+ modrá + bílá

tyrkysová
+ žlutá + bílá

tyrkysová

béžová

šedá

červená + růžová + bílá
GETAF

červená + růžová,
tyrkysová + žlutá

GUĽÔČKY
EPS kuličky, náplň
do sedacích vaků

10l    50,-
20l    80,-

180,-50l   
100l  340,-

10 litrů

SEDACÍ VAKY

kvalitní
slovenský
výrobek

i do exteriéru

GLOBO
taburet oválného

tvaru, materiál: bavlna,
provedení: vzor

černá/bílá, (ŠxHxV):
40x40x40 cm, výplň:

polystyrénové kuličky.
Model pouze do vyprodání

zásob.

DROP
taburet oválného tvaru,

materiál: bavlna,
provedení: vzor

šedá/bílá, (ŠxHxV):
50x50x40 cm, výplň:

polystyrénové kuličky.
Model pouze do vyprodání

zásob.

světlerůžová

nové barevné
provedení

hořčicová

RIUK
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:

krémový vzor, rozměry (ŠxHxV): 90x110x90 cm,
objem: 180 litrů. Model pouze do vyprodání zásob.

TELDIN
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:

růžovofialový nebo tyrkysověbílý vzor, rozměry
(ŠxHxV): 75x75x110 cm, objem: 200 litrů.

novinka

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:
růžovobílý vzor nebo šedobílý cik-cak

vzor, rozměry (HxV): 60x50 cm, objem: 120 litrů

GOMBY
novinka

černá

bílá

AZENE
kožešinový taburet, materiál: umělá kožešina,

provedení: bílá, černá, korálová, (ŠxHxV):
45x45x42 cm, výplň: polystyrénové kuličky.

Model pouze do vyprodání zásob.

korálová

bílá, korálová

STRAPE
taburet, látka: bavlna, barevné

provedení: šedá, (ŠxHxV):
40x40x40 cm, výplň:

polystyrénové kuličky.
Model pouze

do vyprodání zásob.

1.570,-

1.990,- 1.370,- 1.860,-

2.390,- 2.260,- 2.160,- 2.080,-
2.230,-

2.190,-
2.230,-

1.150,- 1.180,- 560,- 1.050,- 1.190,- 1.090,-

1.830,-
1.380,- 1.240,-

1.190,-

od 50,-

tyrkysověbílý vzor

růžovofialový
 vzor

šedobílý cik-cak vzor

růžovobílý vzor

šedohnědá

mentolová



novinky

SIRAK
sedací vak, materiál: EPS + látka,

provedení: béžová, rozměry
(ŠxHxV): 65x80x90 cm, objem: 230 litrů.

EGALEO
sedací vak, materiál: EPS + látka,

provedení: světlešedá, rozměry (ŠxHxV):
80x100x80 cm, objem: 390 litrů.

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: béžová, rozměry

(ŠxHxV): 60x80x70 cm, objem: 190 litrů.
Model pouze do vyprodání zásob.

ALIMOR
sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: šedá + žlutozelená,

rozměry (ŠxHxV): 50x50x25 cm,
objem: 80 litrů.

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: jeans,

rozměry (průměr x V): 60x80 cm,
objem: 150 litrů.

LAMIO

taburet, materiál: EPS + látka,
provedení: béžová látka,

rozměry (ŠxHxV): 40x40x28 cm,
objem: 50 litrů. model jen

do vyprodání zásob.

RIMINO TYP 2

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: smetanověbílá,

rozměry (průměr x V): 55x50 cm,
objem: 80 litrů.

BABY TYP 3 - OVCA
sedací vak, materiál: EPS + látka,

provedení: šedá,
rozměry (průměr x V): 60x45 cm,

objem: 130 litrů.

BABY TYP 1 - MAČKA
sedací vak, materiál: EPS + látka,

provedení: šedá, rozměry
(Průměr x V): 55x50 cm,

objem: 80 litrů.

BABY TYP 2 - SLON

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:
červená, šedohnědá - taupe nebo olivově zelená,

rozměry (HxV): 75x100 cm, objem: 200 litrů.

sedací vak, materiál:
ekokůže, provedení: bílá/černá,

(ŠxHxV): 80x80x40 cm, objem: 150 litrů.

BOBEKKOZANIT
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:

jeans, rozměry (ŠxHxV): 70x70x70 cm,
objem: 220 litrů.

sedací vak s taburetem, materiál: EPS
+ Látka, provedení: šedohnědá - TAUPE,

rozměry křeslo (ŠxHxV): 60x80x70 cm, rozměry
taburetu (ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrů.

POSALO FOLAN
sedací vak s taburetem, materiál: EPS + látka,

provedení: béžovošedá, rozměry křesla
(ŠxHxV): 60x80x70 cm, rozměry taburetu
(ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrů.

RIMINO TYP 1

SEDACÍ VAKY 49

TRIKALO

novinka

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: bílo-šedo-růžová,

rozměry (ŠxHxV): 50x60x50 cm,
objem: 40 litrů.

POMPOM

TAMPO
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:
světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 50x50x60 cm,

objem: 120 litrů.

novinka novinka

LAPIN
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:

šedá nebo bílá/šedá vzor pásek, rozměry (ŠxHxV):
50x72x75 cm, objem: 150 litrů.

INOROG
sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV):

75x75x60 cm, objem: 150 litrů.

novinka

BUFEL
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:

bílá/růžová/mix barev, rozměry (HxV):
50x45 cm, objem: 50 litrů.

novinka

1.990,- 2.450,- 1.570,- 599,-

1.570,-

2.190,- 1.580,- 2.590,- 1.490,-
1.690,-

1.080,- 1.390,- 1.590,- 1.180,-

820,- 1.350,- 899,- 1.290,- 780,-

bílá/šedá vzor

šedá



SAMIR
taburet s úložným prostorem, materiál:

 + látka, provedení: šedá látka,MDF
rozměry (ŠxHxV): 42x42x45cm.

KUBIK
taburet, ekokůže černá a béžová,
  rozměry (ŠxHxV): 45x45x49 cm.

TOP 45
taburet, ekokůže červená a čokoládová,

rozměry (ŠxHxV): 45x45x49 cm.

D-33 ekokůže
čokoládová

D-12 ekokůže
červená

CO-08 ekokůže
černá

D1F Ekokůže
béžová

NIKI NEW
taburet, materiál: textilní kůže + plast, barevné

provedení: černá, bílá nebo tmavě hnědá (ŠxHxV):
36x36x36 cm. 

černá

TELA NEW

bílá

tmavěhnědá

skládací taburet s úložným prostorem, materiál: ekokůže, barevné provedení: červená,
černá, tmavohnědá, bílá, šedá nebo světlehnědá, rozměry (ŠxHxV): 40x40x37 cm.

LANA
taburet s kovovými nohami

bílé barvy s černým potiskem,
materiál: látka + kov,

rozměry (ŠxHxV): 30x30x38 cm.

TAFEL NEW
taburet s dřevěnými nohami

šedé barvy s potiskem, materiál:
látka + borovicové dřevo,

rozměry (ŠxHxV): 30x30x38cm.

RONDA
taburet béžové barvy

s potiskem s dřevěnými nohami,
materiál: látka + dřevo,

rozměry (ŠxHxV): 50x50x36 cm.

ALPIA
taburet s dřevěnými nohami,

materiál: umělá kožešina
+ borovicové dřevo, barevné
provedení: bílá, černá nebo

šedá, rozměry (ŠxHxV):
28x28x42 cm.

590,-

DARLA
praktický taburet s úložným prostorem, materiál:

 + látka, provedení: látka hnědá / bílá vzor,MDF
rozměry (ŠxHxV): 32x32x36m.

UMINA
skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka,

provedení: šedá, hnědá nebo béžová, rozměry (ŠxHxV): 114x38x38 cm.
Možné kombinovat s taburetem Orel. Béžová doplnění zásob od 11.02.2021

hnědá MARLO
skládací taburet s úložným

prostorem, materiál: látka, provedení:
látka vzor, rozměry (ŠxHxV): 38x38x38 cm.

FARGO
skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka, provedení:

látka vzor, rozměry (ŠxHxV): 76x38x38cm.

IMRA
skládací taburet s prošitím a úložným prostorem, materiál: ekokůže, provedení:

bílá, černá nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 76x38x38 cm. Možné kombinovat
s taburetem Zamir. Bílá doplnění zásob od 11.02.2021.

ORELIA
skládací taburet s úložným prostorem, materiál:

látka, provedení: šedá, hnědá nebo béžová, rozměry
(ŠxHxV): 76x38x38 cm. Možné kombinovat s taburetem Umina.

bíláčerná

hnědá

béžová

šedá

béžová

hnědá

šedá
černá

bílá

hnědá

DARS NEW
taburet s úložným prostorem,

provedení: bílá ekokůže + chromové
nohy, rozměry (ŠxHxV): 36x36x46 cm.

TABURETY50

šedá

černá
bílá

SAIDA
taburet, provedení: růžová látka Velvet +

masivní borovicové dřevo s hnědým
nátěrem. Rozměry (ŠxHxV): 37x37x42 cm.

MERLE
taburet, provedení: šeděmodrá

látka Velvet + masivní borovicové
dřevo. Rozměry (ŠxHxV): 37x37x38.

                                         ALIMA
taburet, provedení: látka Velvet smaragdová.

Rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 cm.

AYSU
taburet, provedení: látka Velvet

+ kovové nohy se zlatým nátěrem.
Rozměry (ŠxHxV): 35x35x40 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

GAZMEND
taburet s úložným prostorem,

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

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

JAMINA

MOLLY
taburet pro děti - kravička s dřevěnými

nohami, materiál: látka Velvet + masivní dřevo,
provedení: bílá + černý vzor + přírodní,

(ŠxHxV): 47x28x31 cm.

VISALI
taburet pro děti - beránek,

s dřevěnými nohami, materiál: látka +
masivní dřevo, provedení: krémová +

přírodní, (ŠxHxV): 70x35x50 cm.

novinky

hnědá

                                      ZAMIRA
skládací taburet s úložným prostorem, materiál: ekokůže, provedení: bílá, hnědá
nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 114x38x38 cm. Možné kombinovat s taburetem Imra.
V provedení hnědá pouze do vyprodání zásob. Cena v provedení bílá a černá 1.120,-Kč.

690,- 830,- 650,- 940,- 750,-

640,- 1.260,- 570,- 1.170,- 830,-

430,- 1.890,- 430,-
690,- 970,-

1.290,- 1.290,-

410,-

750,- 740,- 440,-

1.100,- 790,-990,-
1.190,-



            NAFULA
kožešinový taburet s dřevěnými nohami,

materiál: kožešina + dřevo, provedení:
hnědá + dřevěné nohy, (ŠxHxV): 28x28x40 cm.

420,-

HAJAR
taburet s úložným prostorem,

materiál: látka, provedení: hnědá/bílá,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

IDANA
taburet s prošitím a úložným prostorem,

materiál: látka, provedení: černá,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

FALON
taburet s prošitím a úložným prostorem, materiál:

látka, provedení: béžová nebo tmavě šedá,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

KABALA
taburet s úložným prostorem,

materiál: látka, provedení:
bílá/šedá, (ŠxHxV): 76x37,5x38 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

béžová šedáNAIDA
vlněný taburet s dřevěnými nohami,

materiál: vlna + dřevo, provedení: béžová
+ dřevěné nohy nebo šedá + dřevěné nohy,

(ŠxHxV): 33x33x35 cm.

SAFIA
taburet s prošitím a úložným

prostorem, materiál: látka, provedení:
béžová/bílá, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

Doplnění zásob 11.02.2021.

TABURETY 51

LUMO
taburet s úložným prostorem a 6 šuplíky,

materiál: látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 76x38x38 cm.

Model do vyprodání zásob.

SULOT typ 1
prošívaný taburet s úložným prostorem

a šuplíkem, materiál: látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 42x42x43 cm.

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

SETIN
taburet s úložným prostorem a šuplíkem,

materiál: látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

KIKO         1
taburet, provedení: světlešedá látka

+ masivní borovicové dřevo - přírodní.
Rozměry (ŠxHxV): 28x28x40 cm.

1.550,-

LEILA
set stolku a taburetu, provedení: tmavě šedý kovový stolek + plát z MDF

a šedý taburet, látka Velvet. Rozměry stolku (ŠxHxV): 39x39x50 cm,
  taburetu (ŠxHxV): 30x30x42,5 cm. Taburet lze vložit pod stolek.

Model pouze do vyprodání zásob.

TOMIA
taburet s úložným prostorem, provedení:

látka růžová + flitry + kovové nohy s černým
nátěrem. Rozměry (ŠxHxV): 35x35x43 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

(cena za set 2ks)

novinka

set dvou taburetů s úložným prostorem, provedení: látka velvet šedá +
černá + stříbrná chrom nebo béžová + hnědá + stříbrná chrom. Rozměry

většího taburetu (ŠxHxV): 40x40x42 cm. Rozměry menšího taburetu
(ŠxHxV): 31x31x35,5 cm. Menší taburet lze vložit do většího.

VIZEL
taburet, provedení: látka Velvet šedohnědá + zlatý nátěr

nebo smaragdová + zlatý nátěr. Rozměry (ŠxHxV):
37x37x39 cm. Šedohnědá pouze do vyprodání zásob.

LEONID
taburet, provedení: látka Velvet béžová + zlatý nátěr nebo

královská modrá + zlatý nátěr. Rozměry (ŠxHxV):
45x45x45 cm. Model pouze do vyprodání zásob.   

BARICA
prošívaný taburet, provedení: látka Velvet hnědá + zlatý nátěr

nebo růžová + zlatý nátěr. Rozměry (ŠxHxV): 39x39x50 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

BEKEN
taburet, provedení: látka Velvet + zlatý nátěr, barva:

taupe nebo terakota. Rozměry (ŠxHxV): 37x37x45 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.  

NELI
taburet, provedení: látka Velvet hnědá

nebo šedá. Rozměry (ŠxHxV): 31x31x40 cm.
V provedení hnědá pouze do vyprodání zásob.

MIDIA
taburet, provedení: látka Velvet + kovové nohy se

zlatým nátěrem, barva: šedá nebo petrolejová.
Rozměry (ŠxHxV): 37x37x40 cm. Model

pouze do vyprodání zásob.   

AIGUL SET

nové barevné provedení

ALAZ
taburet, provedení: látka Velvet

šedá + gold chrom-zlatý nebo modrá
+ gold chrom - zlatý, Velvet neomint + gold

chrom-zlatý, Velvet béžová + gold chrom-zlatý,
Velvet růžová + gold chrom-zlatý.
Rozměry (ŠxHxV): 31x31x38 cm.

ANIZA
taburet s úložným prostorem, provedení:
  látka Velvet růžová + gold chrom-zlatý 

nebo taupe + gold chrom-zlatý. Rozměry
(ŠxHxV): 38x38x42 cm. 

černá, šedá

(cena za set 2ks)
béžová, hnědá

nové barevné provedení

1.650,-

660,- 410,- 490,-

690,- 490,- 650,- 920,-

1.670,- 650,- 2.060,- 1.070,- 790,-

1.090,- 1.490,- 540,- 840,-

1.070,-

570,-

880,- 940,-

1.290,-
1.310,-

890,- 1.240,- 1.060,-1.290,-
1.310,-

DARON
taburet s úložným prostorem, provedení: látka Velvet + stříbrná chrom nebo látka +stříbrná 

chrom, barva velvet: šedá, zelená - mentolová, modrá, zelená, růžová nebo zlatá v látce
hnědošedá taupe, oxy fire červená (ŠxHxV): 40x40x45 cm. Provedení zelená - mentolová,

hnědošedá taupe, modrá, oxy fire červená, růžová doplnění zásob 29.03.2021.

(cena v látke)
(cena velvet)



pudrová růžová

TYP 1
(ŠxHxV): 50x50x40 cm

TYP 2
(ŠxHxV): 50x50x35 cm

mentolová - peprmint
TYP 2Typ 1, Typ 2

šedá
Typ 2

petrolejová
Typ 2

hořčicová
Typ 2

STYLOVÉ LAVICE/TABURETY/RELAXAČNÍ KŘESLA52

mentol/hnědábarevná

šedohnědá taupe

smaragdovástarorůžová

hnědá

mentolová

TAMAN TYP 2
designový taburet šedé,

smetanověbéžové nebo hnědé
barvy. Vyrobený z bavlny, plněný

polystyrénovými kuličkami,
které zajišťují komfort sezení,

rozměry (ŠxHxV): 40x40x28 cm.

GOBI

KAPRUN

Designové křeslo ve stylu patchwork, provedení: vzorovaná látka
mentol/hnědá nebo barevná + dřevo- buk, rozměry (ŠxHxV): 67x66x96 cm,

výška x hloubka sedu: 40x47,5 cm.

stylový moderní a funkční taburet vyrobený z bavlny, plněný polystyrenovými kuličkami, které zajišťují komfort sezení. V nabídce v různých barvách GOBI TYP 1: smetanová (bílá + melír), černá, krémová, pudrová růžová,
hnědošedá nebo světlezelená, TYP 2 i v barvě fialová, šedá, hořčicová, petrolejová a mentolová - peprmint. Rozměry (ŠxHxV): TYP 1: 50x50x40 cm, TYP 2: 50x50x35 cm. V provedení GOBI TYP 1 světlezelená i černá jen
do vyprodání zásob za cenu . V provedení GOBI TYP 2 černá, fialová, šedá a světle zelená pouze do vyprodání zásob za cenu .1.360,-Kč 1.190,-Kč

provedení: šedá látka + černý kov,

pouze do vyprodání zásob.
rozměry (ŠxHxV): 86x86x46 cm. model

luxusní taburet, materiál:
Velvet látka + kov, barevné

SEFAL

KEREM           
taburet s prošitím, oválného tvaru, materiál: Velvet látka. Barevné provedení: hnědá, šedohnědá taupe,
mentolová, smaragdová, starorůžová, tyrkysová, žlutá, královská modrá nebo světlešedá. Rozměry (ŠxHxV):
45x45x26 cm. V provedení tyrkysová, žlutá, královská modrá a světlešedá skladem od 10.02.2021.

moderní taburet s úložným prostorem, materiál: plast + textilní
kůže, barevné provedení: bílá/černá, bílá (ŠxHxV): 36x36,55x50 cm, výška sedu: 43 cm.

DALILA NOVA

NOBLIN

cena za lavici

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

béžovásmaragdová

růžová

novinka

bílá

n
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sn
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0
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g

bílá/černá

šedá smetanověbéžováhnědá

smetanová (bílá melír) černá krémováhnědošedá světlezelená fialová
TYP 2

Typ 1, Typ 2 Typ 1, Typ 2Typ 1, Typ 2 Typ 1, Typ 2 Typ 1, Typ 2

designová židle ve stylu patchwork, materiál:
dřevo-buk + látka, barva: mix barev,

vzor, (ŠxHxV): 50x48x82 cm, výška sedu 50 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

KIMA NEW TYP 1
n

o
vé b

a
revn

é p
ro

ved
en

í

tyrkysová žlutá

královská modrá

světlešedá

hořčicová

šedo-modrá

cena za křeslo

5.590,-

9.690,-

830,-

1.970,-
2.570,-

5.590,-

960,-
1.250,-

880,-
980,-

3.490,-

1.460,-

1.650,-



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

o
sn

o
st

 1
2

0
 k

g

šedá+černé nohy hnědá+černé nohy

KRESLÁ/RELAXAČNÉ KRESLÁ 53

designové křeslo s područkami, materiál: Velvet látka + buk,
provedení: béžová Velvet látka + bukové nohy, šedá Velvet látka +

bukové nohy nebo čokoládová Velvet látka + bukové nohy,
rozměry (ŠxHxV): 66x75x97cm, rozměry podnože

(ŠxHxV): 54x31x37 cm, výška x hloubka sedu: 42x48 cm. 

LAGER NEW

Super cena za celý komplet

šedá Velvet
látka

 béžová Velvet
látka

 čokoládová Velvet látka

designové křeslo s područkami,
materiál: Velvet látka + buk, provedení: modrá Velvet

látka + buk, rozměry (ŠxHxV): 66x76x93 cm, výška x hloubka
sedu: 45x49 cm. Doplnění zásob 15.02.2021.

FODIL

SURIL

KOMODO

designové křeslo s područkami, materiál:
Velvet látka + dřevěné nohy, provedení:

šedohnědá taupe Velvet látka + černé dřevěné
nohy, rozměry (ŠxHxV): 69x74,5x104 cm,

výška x hloubka sedu: 47x50 cm. 

TENAL

moderní houpací křeslo, materiál: látka + kov + masivní
bukové dřevo, provedení: zelenobílý patchwork + bílé

nohy + buk, (ŠxHxV): 70x85x96 cm, výška x hloubka sedu:
42x51 cm.

GERON

designové křeslo, materiál: velvet látka + masivní dubové dřevo, barevné provedení: zelená
emerald + dubové nohy nebo modrá, šedá + černé nohy, rozměry ŠxHxV: 66x74,5x92 cm,

výška x hloubka sedu: 46x47 cm.

FONDAR
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otočné
křeslo

otočné
křeslo

otočné
křeslo

otočné
křeslo

otočné
křeslo

otočné
křeslo

otočné
křeslo

žlutá+černé nohy patchwork+černé nohy zelená+černé nohy

béžová+černé nohy modrá+černé nohy
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otočné
křeslo

růžová+černé nohy

otočné
křeslo

petrolejová+černé nohy
skladem od 25.01.2021.

otočné
křeslo

pistáciová+černé nohy
skladem od 25.01.2021.

nová barevná provedení

nová barevná provedení

zelená+dubové nohy

modrá+černé nohy

šedá+černé nohy moderní křeslo s područkami, materiál:
Velvet látka + kov, provedení: smaragdová velvet

látka + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV):
66x70x102 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x49 cm.
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4.370,-4.260,-

4.450,-

4.580,-
4.580,-

6.590,-3.350,-4.690,-

4.990,-
4.990,- 4.990,- 4.990,- 4.990,-

4.990,-5.250,-4.990,-4.990,-4.990,-

4.590,-

4.840,-

4.840,-

4.840,-

4.590,-



látka Soro 90
šedá/černá

KOMFY
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látka čokoládová ekokůže šedá látka šedá ekokůže bílá
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moderní polohovací relaxační křeslo, materiál: látka + kov, PU + kov, barevné provedení: bílá ekokůže s bílým
prošitím nebo světlešedá látka s bílým prošitím. Rozměry křesla: (ŠxHxV): 74x92x104cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm.

moderní polohovací relaxační křeslo, materiál: látka + kov, PU + kov, barevné provedení: šedá ekokůže se světlým prošitím
nebo látka čokoládová se světlým prošitím. Rozměry křesla: (ŠxHxV): 72x87x106 cm, výška x hloubka sedu: 49x49 cm.

RELAXAČNÍ KŘESLA54

polohovací relaxační křeslo,
materiál: látka + plast (nohy),

provedení: hnědá nebo šedá látka.
Rozměry křesla: (ŠxHxV): 72x89x106 cm,

výška sedu: 46 cm a hloubka sedu je 54 cm.
Křeslo je mechanicky polohovací.
Doplnění zásob od 06.02.2021.

TURNER

hnědá

šedá

designové polohovací křeslo s podnoží, materiál: látka + kov s povrchovou úpravou- ocel,
provedení: zelená nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 81x78x101 cm, výška x hloubka sedu: 45x66 cm.
Rozměry podnože (ŠxHxV): 44x39x41 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

LONATO

ARMIN

křeslo - ušák, s podnoží
s funkcí mechanického
polohování, materiál:

látka + dřevo, provedení:
béžová látka + dřevěné
nohy, rozměry (ŠxHxV):

81x87x99 cm, výška x hloubka
sedu: 45x50 cm. Model jen

do vyprodání zásob.

SILAS

BREDLY

LERATO
polohovací, otáčivé relaxační křeslo s podnoží, materiál: ekokůže + dřevo nebo látka + dřevo,
provedení: cappuccino + natural, tmavě šedá + natural nebo hnědošedá látka + natural, rozměry křesla
(ŠxHxV): 78x70x95cm, výška x hloubka sedu: 43x51 cm, rozměry podnože (ŠxHxV): 50,5x51x43 cm.

ekokůže
cappuccino + natural

cena v provedení
ekokůže

zelená

šedá

hnědošedá
látka + natural
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pohodlné křeslo - ušák, vhodné i pro seniory, provedení: látka Soro 86 tyrkysová, 90 šedá nebo 24
hnědá  , rozměry: (ŠxHxV): 66x87x117 cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm. nožičky dřevěnéskladem - ihned k odběru
v barvě černá nebo buk. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro nebo látky Kronos, dodací
lhůta 6-8 týdnů, cena v látce Soro . cena v látce Kronos . Výška spodního prostoru od podlahy je 21 cm.6.880,-Kč 6.990,-Kč

od 6.790,-

látka Soro 86
tyrkysová/buk

látka Soro 24
hnědá/buk

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

ekokůže
tmavě šedá + natural

6.590,-

4.890,-

5.170,-

5.870,-

5.590,-

5.750,-

6.250,- 5.390,-
7.760,-

6.990,-

7.230,- 7.630,- 7.090,- 6.890,-



split kůže/ekokůže

split kůže/ekokůžeARTUŠ 2
mechanicky polohovací relaxační křeslo s elektrickou funkcí masáže - ,8 masážními body a s výhřevem v 5. stupních intenzity

hovězí kůže/ekokůže béžová, split kůže/ekokůže černá, barva dřeva: třešeň, (ŠxHxV): 66x93/123x110/95 cm, výška sedu: 49 cm.

AUREL 2            1          
polohovací otáčivé relaxační křeslo s podnožkou a elektrickou funkcí masáže - 8

masážních bodů, split kůže/ekokůže černá, barva dřeva: třešeň, (ŠxHxV):
73x82/115x101/86cm, výška sedu: 48 cm, podnožka (ŠxHxV): 46x48x37 cm.

hovězí kůže/ekokůže

RYAN
polohovací relaxační křeslo s podnožkou, provedení:

textilní kůže - tmavohnědá, dřevo - olše, (ŠxHxV):
křeslo 67x75/108x98/88cm, výška sedu: 48 cm,

podnož: 51x45x45 cm.
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relaxační křesla

EDDIE
polohovací, otáčivé relaxační křeslo s podnoží, provedení: textilní kůže -

béžová, dřevo - přírodní, (ŠxHxV): křeslo: 80x70/99x102/94cm, výška sedu:
42 cm, podnožka: 50x41,5x42 cm.

ROMELO
 - TV KRESLO

látka světle šedá

látka čokoládová

mechanicky polohovací houpací 
relaxační křeslo. provedení: textilní kůže -
tmavohnědá (ŠxHxV): 85x55x74/88 cm, výška sedu: 45 cm. 

Doplnění zásob 15.03.2021.

mechanicky polohovací houpací relaxační křeslo s elektrickou funkcí
vibrování a vyhřívání v oblasti pasu, provedení: látka šedohnědá nebo hnědá,

(ŠxHxV): 90x60x84/95 cm, výška sedu: 48 cm. Doplnění zásob 15.03.2021.

SUAREZ

masážní
ovladač

hnědášedohnědá
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FOREST - TV KRESLO
polohovací TV křeslo, provedení: látka čokoládová nebo světle šedá, 

(ŠxHxV): 78x90x113,5/84 cm, výška x hloubka sedu: 51x51 cm. 
Doplnění zásob 15.03.2021.
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ASKOY
polohovací relaxační křeslo,provedení: hnědá látka, rozměry 

(ŠxHxV): 87x92x97 cm. Křeslo je mechanicky polohovací, 
výška sedu: 49 cm a hloubka sedu je 56 cm.

křeslo (ŠxHxV): 56x65x92 cm
podnožka (ŠxHxV): 49x36x34 cm,
Model pouze do vyprodání zásob.

RELAX GLIDER 87107 + podnožka

7.220,-
6.990,-

8.860,-

9.590,- 7.769,-

7.690,- 9.990,-
10.390,-

8.830,-

5.290,-
5.390,- 6.270,-

7.230,- 5.990,-

LAMBERT
masážní relaxační křeslo se dvěma vybračními masážními body umístěnými 

v centrální části v opěrce zad. Masážní funkce je snadno ovladatelná 
pomocí ovladače. Mechanismus ručního vyklápění podnože

i zad. Barevné provedení: látka černá, šedá nebo béžovosivá taupe. (ŠxHxV): 
86x99 / 162x97 / 74, výška x hloubka sedu: 46x54 cm.

černá

béžovošedá
taupe

šedá

novinka



moderní křeslo - ušák a taburet v elegantním designu. Nožičky dřevěné, provedení: Trinity 05 taupe béžovosivá + buk, Trinity 13
petrolejová + buk, Trinity 14 světlešedá + bílá a Trinity 18 žlutá + wenge, Paros 05 světlešedá + ořech, Kronos 19 zelená + ořech, Kronos
09 modrá + ořech, Kronos 29 starorůžová + ořech, Kronos 35 bežovozlatá + ořech, všechny barevné provedení ,skladem - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): křeslo - 85x90x105 cm, výška a hloubka sedu: 45x58 cm, taburet - 50x50x40 cm. Možnost objednání v látce
Paros a Kronos za cenu: křeslo 6.950,-Kč  , taburet- . Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.6.690,-Kč 1.720,-Kč

cena za taburetTrinity 13 petrolejová + buk

Trinity 18 žlutá
+ Nožičky wenge

Trinity 05 taupe béžovošedá
+ Nožičky buk

Trinity 14 světlešedá
+ Nožičky bílé

56 RELAXAČNÍ KŘESLA

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

RUFINO

Paros 05 světlešedá
+ Nožičky ořech

Kronos 19 zelená
+ Nožičky ořech

Kronos 09 modrá
+ Nožičky ořech

Kronos 29 starorůžová
+ Nožičky ořech

cena za křeslo

cena za taburet

Paros 02 krémová/černá

Paros 04 taupe šedohnědá/bukKronos 25 mentolová/buk Kronos 15 světlešedá/černáKronos 01 měděná/černá

Kronos 35 béžovozlatá
+ Nožičky ořech

látka Riviera 38
smaragdová/látka
Jungle vzor/buk

látka Lux 26
cappuccino/látka Evo

26 vzor/buk

pohodlné křeslo - ušák, nožičky dřevěné, barva buk nebo černá, vyobrazené provedení ,skladem - ihned k odběru
rozměry: (ŠxHxV): 78x86x105 cm, výška x hloubka sedu: 44 x 53 cm. Křesla jsou z boku a ze zadní strany vzorované. Možnost
objednání v 4 barevných odstínech látky LUX v kombinaci se 4 odstíny látky EVO nebo ve vámi zvolené kombinaci,
dodací lhůta je 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 21 cm.

látka Lux 29
mentolová/látka Evo

29 vzor/buk

BELEKVzorník látky LUXVzorník látky EVO

smetanová růžová petrolejová tmavěšedá
LUX 25 LUX 28 LUX 30 LUX 31EVO 25 EVO 28 EVO 30 EVO 33

smetanová růžová petrolejová tmavěšedá

ke všem provedením jsou v nabídce i taburety

ke všem provedením jsou v nabídce i taburety

5.990,-
cena za křeslo

látka Paros 04
hnědá/vzor
terra/černá

6.790,-

1.560,-

7.180,-

2.380,-

6.490,-



DIPSY                       designové křeslo, materiál: látka + dřevo, provedení: zelená látka vzor + dřevo natural, 
šedá látka + dřevo natural nebo béžová látka vzor + dřevo natural, rozměry (ŠxHxV): 58x58x72 cm, 
výška x hloubka sedu 45x47 cm. Možné kombinovat s křeslem BRANDO ve stejném provedení. 
Model pouze do vyprodání zásob.

BRANDO                             designové křeslo, materiál: látka + dřevo, provedení: zelená látka vzor + dřevo natural, šedá
látka + dřevo natural nebo béžová látka vzor + dřevo natural, rozměry (ŠxHxV): 72x74x104 cm, výška x hloubka
sedu 45x56 cm. Možné kombinovat s křeslem DIPSY ve stejném provedení. Model pouze do vyprodání zásob.

šedá látka béžový vzor šedá látka zelená látka vzor béžová látka vzor

látka Riviera 38 zelená

látka patchwork N1

látka patchwork Viorica 1

pohodlné křeslo - ušák s taburetem, provedení: Alova červená a hnědá
, nožičky dřevěné-barva buk, (ŠxHxV), křesloskladem - ihned k odběru

- 86x72x105 cm, výška x hloubka sedu: 42x48 cm, taburet - 53x53x42 cm,
Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

ASTRID

cena za komplet
křeslo + taburet
v potazích Alova

Alova červenálátka Riviera 41 hořčicová

6.790,-
cena za křeslo Charlot,
v látkách patchwork,

animals, rose, butterfly,
látky vzor nebo káro.

cena za křeslo ASTRID,
v látkách patchwork,

animals, rose, butterfly,
  látky vzor nebo káro.

látka vintage hnědá 1026

pohodlné křeslo - ušák, provedení: Alova červená, hnědá
nebo šedá , nožičky drevené-skladem - ihned k odběru

barva buk, rozměry: (ŠxHxV): 86x72cmx105, výška x hloubka
sedu: 42x48 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

CHARLOT
Alova šedá

Alova hnědá
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černá
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cena za křeslo
Charlot, v látkách

Riviera, Holm
nebo Vintage.

cena za křeslo ASTRID,
v látkách patchwork,

animals, rose, butterfly,
   látky vzor nebo káro.

RELAXAČNÍ KŘESLA 57

cena v
potazích Alova

látka patchwork M1 látka butterfly 1 šedá s bílou

látka vzor zelené listí

látka Holm vzor hnědá/zelená
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všechny provedení na skladě - ihned k odběru

Možnost objednání Astrid a Charlot v barevných provedeních látky Alova v ceně  (Astrid),  (Charlot) 7.970,-Kč 6.490,-Kč
nebo látky Soro v ceně   (Astrid),  (Charlot). Dodací lhůta 6-8 týdnů.8.540,-Kč 6.990,-Kč

látka hnedé káro

látka rose 14

látka rose 18 látka Riviera 81 modrá

6.990,-

7.590,-
6.190,-

8.270,-
8.540,-

2.290,- 2.180,-
2.290,-

4.490,- 4.490,- 4.240,-
4.490,-



TORSTEN
pohodlné křeslo, materiál: březové dřevo + látka,
provedení: hnědá látka + rám natural, (ŠxHxV):
59x73x99cm, výška x hloubka sedu: 40x50 cm.
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RELAXAČNÍ KŘESLA58

HEROLA

 béžová látka

hořčicová látka

černo-bílý vzor látka

béžová látka + černé dřevěné nohy, černo-bílý vzor látka +
křeslo, materiál: látka + dřevo, barevné provedení:

černé dřevěné nohy, hořčicová látka + černé dřevěné nohy nebo světlešedá 
látka + černé dřevěné nohy, rozměry (ŠxHxV): 51x68x83 cm, výška sedu je 47 
cm, hloubka sedu je 50 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

světlešedá látka

hnědá látka
+ rám natural

SIVERT
stylové houpací křeslo s podnoží, barevné provedení: krémová látka

+ rám natural, hnědá látka + rám natural, hnědá látka + hnědý rám nebo šedá
látka + rám natural, (ŠxHxV): 67x127x90cm, výška x hloubka sedu: 44x49 cm.

šedá látka
+ rám natural

krémová látka + rám natural

hnědá látka
+ hnědý rám

n
o

sn
o

st
: 1

00
 k

g

FADOR

5.690,-

Malmo 16 taupe šedohnědá/nohy buk

Malmo 72 mentolová/nohy buk Malmo 41 hořčicová/nohy buk Malmo 61 růžová/nohy buk

HARPER
relaxační houpací křeslo s dekorativním

polštářem, materiál: látka + dřevo,
provedení: šedá látka + dřevo, (ŠxHxV):

75x83x110 cm, výška x hloubka sedu: 50x56 cm.

šedá látka

TARAM
pohodlné houpací křeslo, materiál: Velvet látka + kov + dub,
provedení: zelená Velvet látka + černé kovové nohy + dub,
(ŠxHxV): 56x76x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x43 cm.
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BEDVER
designové houpací křeslo, materiál:

dřevo - buk + plast + chrom, barva: bílá,
(ŠxHxV): 63x68x70 cm, výška sedu: 39 cm.

houpací křeslo s podnožkou, pohodlné prošívané měkké sedadlo,
provedení: látka tmavě šedá + černé kovové nohy + buk, rozměry
(ŠxHxV): křeslo: 86x92,5x90 cm, výška x hloubka sedu: 54x56 cm,

podnožka: 56x44x45 cm.

CHARGO
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SIVERT
stylové houpací křeslo s podnoží, barevné provedení: krémová látka + rám natural, hnědá látka + rám natural, hnědá látka + hnědý rám
nebo šedá látka + rám natural, (ŠxHxV): 67x127x90cm, výška x hloubka sedu: 44 x 49 cm.

Vzorník látky Kronos:

07 černá 02 vínová 01 zlatá
27

starorůžová
14

smaragdová
05

modrá
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natural

pohodlné relaxační křeslo - ušák v elegantním designu vhodné i pro seniory, dřevěné nožičky v barvě buk, provedení: Malmo
16 taupe šedohnědá, Malmo 41 hořčicová, Malmo 61 růžová, Malmo 72 mentolová - všechny provedení ,skaldem - ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 71x81x106 cm, výška x hloubka sedu: 44x54 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 25 cm. Možnost objednání
ve vyobrazených barevných provedeních látek Kronos a ve 4 provedeních nohou v ceně , dodací lhůta 6-8 týdnů.6.630,-Kč

BRAULIO

praktický moderní taburet, barevné provedení: látka Savana 11 
taupe šedohnědá, látka Savana 03 hnědá, látka Savana 96 šedá 
nebo látka Savana 72 mentolová. Rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 
cm. Všechna provedení na skladě - ihned k odběru.

mentolová

taupe šedohnědá

hnědá

šedá

6.240,-

1.290,- 2.560,-
2.630,-

2.560,-
2.630,-

2.770,-
2.840,-

1.990,-
2.170,-

940,- 2.560,-
2.630,-

2.950,-
5.120,-

1.480,-

6.690,-

novinka



NELA NEW           a
taburet prošívaný, materiál: textilní

kůže + plast, barevné provedení: černá,
hnědá nebo bílá (ŠxHxV): 43x43x38,5 cm.

HNĚDÁ doplnení zásob 11.02. 2021

FABRICIO
pohovka, provedení látka + dřevo: béžovosivá/třešeň, krémová + šedá/bílá, zelená/dub zlatý
nebo šedá/černá, (ŠxHxV): 122x51x71,5 cm, výška sedu: 40cm, vnitřní šířka sedu je 70cm.

59STYLOVÉ LAVICE/TABURETY

2.390,-

 béžovosivá 

medovohnedá

 sivá

staroružová

BRAND
praktická a pohodlná lavice, materiál: ekokůže +

chromované nohy, barva: černá nebo bílá (ŠxHxV):
155x48x49cm. V barevném provedení bílá pouze do vyprodání zásob.

černá

bílá

až 155 cm

až 155 cm

látka hnědá

látka hnědá

BURDA

elegantní lenoška s úložným prostorem, 
provedení: látka hnědá, nožičky z 
masivního dřeva - černé, rozměry (ŠxHxV): 
157x63x79cm, výška sedu: 45 cm.

3.740,-

FIRONA

designová lavice, materiál: látka + gold chrom zlatý, provedení: světlešedá, 
smaragdová nebo petrolejová, rozměry (ŠxHxV): 127x60x59 cm, výška x hloubka 

sedu: 50x45 cm. V barevném provedení smaragdová, skladem od 29.03.2021.

HELNA

stylová lavice, materiál: látka Velvet + dřevo, barevné provedení: béžovosivá + černé nohy, medověhnědá + černé nohy, šedá + černé
nohy, starorůžová + černé nohy, neomint + černé nohy, oxy fire - lososová + černé nohy, světlešedá + černé nohy nebo tyrkysová +
černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 100x30x56 cm. V provedení neomint, oxy fire - lososová, světlešedá a tyrkysová skladem od 10.02.2021.

TAMIA NEW

mentolová

béžová

světlešedá

MULTO
prošívaný taburet s úložným

prostorem, materiál: látka + plast, provedení: šedá, rozměry 

(ŠxHxV): 109x43x43 cm. Doplnení zásob 11.02.2021.

LASTER
luxusní prošívaný taburet, materiál: látka + plast,
provedení: šedá + černé nohy, rozměry (ŠxHxV):
81x20x36 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

VASAV
kožešinový taburet s úložným
prostorem, materiál: umělá

kožešina, provedení: tmavě šedá,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

šedá látka + bílý kov béžová látka + bílý kov

hnědá

bílá

černá

RANGER
čalouněný taburet, materiál: látka + kov, provedení: šedá látka + bílý kov,

nebo béžová látka + bílý kov, (ŠxHxV): 41x31x45cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

nové barevné provedení

úložný prostor

bílá

černá

medověhnědá

starorůžová

béžovošedá
šedá

látka béžovošedá/nožičky třešeňkrémová + šedá/bílé nožičky

zelená/nožičky dub zlatý
šedá/černé nožičky

moderní lavice, materiál: látka + dřevo černé barvy, barevné provedení: béžová, růžová, 
žlutá nebo mentolová látka, provedení: rozměry (ŠxHxV): 127x56x60,5 cm, výška x 
hloubka sedu: 49x48 cm. V barevném provedení růžová a žlutá skladem od 29.03.2021.

nové barevné provedení

nové barevné provedení

růžová

žltá

petrolejová

smaragdová

detaily pohovky
Fabricio

4.110,-

7.360,-
8.550,- 640,-

970,-
1.060,-

3.990,-
4.430,-

3.290,-
3.620,-

1.180,-
1.340,-

1.090,- 890,-
1.090,-

3.390,-
3.620,-

2.890,-

oxy fire - lososová

béžovošedá

medověhnědá

 šedá

starorůžová

neomint

tyrkysová

světlešedá

4.820,-



cappuccino černá

černá

ROGER

bílá

šedá + vzor

ekokůže černá

moderní houpací křeslo, provedení: ekokůže černá, cappuccino + chrom,
rozměry (ŠxHxV): 62x125x80cm, výška x hloubka sedu: 47x67cm.

šedá látka + vzor

hnědá látka

moderní houpací křeslo, provedení: ekokůže 
černá nebo bílá, látka hnědá nebo látka šedá se 
vzorem + chrom, rozměry (ŠxHxV): křeslo:
64x105x89 cm, výška x hloubka sedu: 45x54 cm, 
podnožka: 48x40x24,5cm.

MARON
elegantní 2-sed a křeslo, provedení: ekokůže tmavěhnědá, nožičky

z masivního dřeva - černé, rozměry (ŠxHxV): 2-sed: 124x74x76 cm, výška x hloubka
sedu: 41x53 cm, křeslo: 76x70x76 cm, výška x hloubka sedu: 43x55 cm.

ekokůže

ekokůže

ekokůže tmavěhnědá ekokůže tmavehnědá

CHESTERFIELD
stylový 2-sed a křeslo, provedení: ekokůže černá, nožičky z masivního dřeva - černé, rozměry (ŠxHxV): 2-sed: 152x81x72 cm,

výška x hloubka sedu: 50x55 cm, křeslo: 84x81x72 cm, výška x hloubka sedu: 50x55 cm

DORA

ekokůže bílá

ZANDER

designové polohovací křeslo s podnoží, provedení: mentolová látka + nohy natural nebo světlešedá 
látka + nohy natural, materiál: látka + dřevo, rozměry (ŠxHxV): křesla: 83x98x94 cm, taburetu 
63x51x40 cm, rozměry po sklopení bez taburetu: 83x130x45 cm, výška x hloubka sedu: 45x49,5 cm.

rozměry po sklopení
bez taburetu:
83x130x45 cm

mentolová

světlešedá

GULEN
otočné křeslo s měkkým výškově nastavitelným sedákem a prošívanou opěrkou

zad, provedení: ekokůže bílá, černá nebo látka žlutozelená + chrom, rozměry
(ŠxHxV): 64x56x79-94 cm, výška sedu: 44-59 cm, hloubka sedu: 42 cm.

V provedení černá a žlutozelená 22.02.2021

n
o

sn
o

st
: 

1
0

0
 k

g

ekokůže bílá

ekokůže černá

žlutozelená látka

KŘESLA/RELAXAČNÍ KŘESLA60

6.870,-

2.580,- 4.190,- 6.870,-

6.590,-
9.790,-

9.460,-

5.230,- 5.230,-

6.780,-

7.990,- 7.860,-

7.860,-

7.860,-



DEKER

pohodlné moderní
křeslo, provedení:
béžová nebo šedá

látka + černé nohy,
rozměry (ŠxHxV):

62,5x61x63 cm,
výška x hloubka sedu:

40x42 cm. potah na
sedací části je snímatelný, je možné

ho prát při teplotě 30 ° C.

RAFAELLO 

systém komod v pevných
rámech s proutěnými košíky,
materiál: dřevo + proutí,
barevné provedení: bílá.

Rafaello 9
94x37x76 cm

Rafaello 3
36x37x76 cm 

věšáková police

100x20x30 cm 

Lavice
95x35x49 cm 

Rafaello 6
64x37x76 cm 

rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV)

BLANCO
systém komod v pevných rámech s proutěnými

košíčky, materiál: dřevo + proutí,
  barevné provedení: bílá

Blanco komoda
45x40x104 cm 

Blanco lavice
100x35x50 cm 

Blanco závěsný věšák
100x20x40 cm 

Rafaello noční stolek
36x37x30 cm 

Rafaello koš
46x46x60 cm

Doplnění zásob 15.01.2021. 

Rafaello závěsná police
55x17x25 cm

TABURETY/LAVICE/KŘESLA/KOMODY 61

designový taburet, materiál: látka + kov,
provedení: šedá látka + černé kovové

nohy, rozměry (ŠxHxV):
60x60x38,5 cm. Model jen do

vyprodání zásob.

WAGNER 1
elegantní taburet s masivním dřevěným

rámem, provedení: rám: bílá barva
+ potah sedadla béžová + proužkovaný

vzor, (ŠxHxV): 30x40x45 cm.

WAGNER 3
stolek s masivním dřevěným rámem
s vysokými nožičkami se zásuvkou,
v barokním stylu. Provedení: bílá,

(ŠxHxV): 25x25x76 cm.

BRAIN 1
3-zásuvková komoda s masivním dřevěným

rámem, v elegantním stylu, provedení:
bílá, (ŠxHxV): 40x30x75 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

BRAIN 2
2-zásuvková komoda (případně noční stolek)
s masivním dřevěným rámem, v elegantním

stylu, provedení: bílá, (ŠxHxV): 40x30x55 cm.

nové barevné
provedení

MATIR

DEKER

novinka

pohodlné moderní dvojkrěslo křeslo, provedení: šedá nebo béžová látka + černé nohy,
rozměry (ŠxHxV): 125x61x63 cm, výška x hloubka sedu: 40x42 cm. Potah na sedací

části je snímatelný, lze jej prát při teplotě 30 ° C

MARIME
designový taburet, materiál: látka
Velvet + kov, barevné provedení:
šedá + černá, rozměry (ŠxHxV):

40x40x40 cm.

novinka

taburet, provedení: látka
tmavěšedá + kovové černé
nožičky (typ 1) nebo světle
šedá + kovové černé nožičky
(typ 2). Rozměry (ŠxHxV):
106x67x44 cm. Na skladě
od 05.02.2021.

4.090,- 4.190,- 690,- 1.320,-
1.390,-

4.990,-
5.510,-

2.360,-
3.790,-

2.430,- 2.280,- 1.890,- 1.330,-

4.880,-
4.990,-

2.090,-

1.990,-

3.970,-

3.490,-
2.390,-

4.130,-

3.240,-
950,-

1.840,-990,-

5.860,-
5.990,-

designové křeslo, materiál: ekokůže + chrom,
provedení: stříbrošedá ekokůže + chrom, rozměry

(ŠxHxV): 63x77x80 cm, výška x hloubka sedu:
43x49 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

KUMON

novinka

AMALA
TYP 1 a TYP 2 RAFAELA

TYP 1 a TYP2

typ 2
světlehnědá

typ 1
tmavohnědá

typ 1
tmavěšedá

typ 2
světlešedá

taburet, provedení: látka
tmavohnědá + dřevěné
černé nožičky (typ 1) nebo
světlehnědé + dřevěné černé
nožičky (typ 2). Rozměry
(ŠxHxV): 106x67x44 cm.
Na skladě od 05.02.2021.



62 STOLKY

konzolový stolek s policí a dvěma odkládacími
přihrádkami, materiál: MDF + . barevnétvrzené sklo

provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 120x38x75 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

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

100x30x80 cm. V provedení tmavěšedá skladem od 15.03.2021.

SONET

FARUS

NITRO
konzolový stolek se třemi zásuvkami a policí,

provedení: bílá MDF + kovové úchytky,
  rozměry (ŠxHxV): 100x30x74 cm.

moderní konzolový stůl vhodný i jako PC stůl, materiál:
MDF + tvrzené sklo, provedení: dub + sklo,

rozměry (ŠxHxV): 120x50x75 cm.

ENRIK REDON
konzolový stolek se třemi

zásuvkami a policí, provedení
bílá MDF + masivní dřevo (nohy),

(ŠxHxV): 120x40x80 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

konzolový stolek se dvěma zásuvkami, provedení:
bílá, DTD laminovaná + MDF lakovaná

(ozdobné lišty), kovové úchytky.
Rozměry (ŠxHxV): 102,6x41,6x80,8 cm.

PARIS 75357 WAGNER 2
konzolový stolek s masivním dřevěným

rámem, se dvěma zásuvkami,
v barokním stylu. Provedení: bílá.

(ŠxHxV): 75x40x76 cm.

nové barevné provedení

bílá tmavěšedá

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

100x30x74 cm. Na skladě od 15.03.2021.

VERITY

konzolový stolek se spodní poličkou, barevné provedení:
bílá, černá, světle šedá, rozměry (ŠxHxV):

120x30x80cm, materiál: MDF. Na skladě od 20.02.2021.
Nosnost 10kg / polička.

APOLOS

novinka

novinka

konzolový stolek, barevné provedení: bílá, černá, rozměry
(ŠxHxV): 80x40x75cm, materiál: MDF. Na skladě od 20.02.2021.

AMYNTAS

MEREL
moderní knihovna, se čtyřmi policemi
a dvěma zásuvkami, barevné provedení:
bílá, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV):
90x36,5x186 cm.

novinka

JEREVAN
konzolový stolek se dvěma zásuvkami a policí, materiál:

MDF + DTD laminovaná, barevné provedení: šedá + světlý ořech,
(ŠxHxV): 80x30x80 cm. Na skladě od 18.03.2021.

novinkanovinka

2.090,-

3.540,-

1.390,- 1.570,-

4.550,-

1.870,-

3.290,-

4.180,- 2.760,- 2.690,-

1790,- 2.570,- 2.990,-

3.780,-

2.990,-

5.010,-



LINET NEW
toaletní stolek v barokním stylu se zrcadlem, třemi zásuvkami

a taburetem, provedení: bílá MDF + masivní dřevo + látka
stříbrná, (ŠxHxV): stolek: 72x40x136 cm,

taburet: 38x28x45 cm.

toaletní stolek v barokním stylu se zrcadlem, čtyřmi
zásuvkami a taburetem, provedení: bílá MDF

+ masivní dřevo + látka stříbrná, (ŠxHxV):
stolek: 80x40x142 cm, taburet: 38x28x45 cm.

REGINA NEW
toaletní stolek v barokním stylu se čtyřmi
zásuvkami a taburetem, provedení: bílá

MDF + masivní dřevo + látka stříbrná, (ŠxHxV) stolek:
80x40x93,5 cm, taburet: 38x28x45 cm.

RODES NEW

cena za komplet 
(stolek + taburet)

STOLKY/ZRCADLA 63

cena za komplet 
(stolek + taburet)

zrcadlo s úložným prostorem na bižuterii a 5 rámečky
na fotografie, provedení: bílá MDF, (ŠxHxV):

53x38x153 cm.

CANINI
zrcadlo s úložným

prostorem, provedení: bílá
MDF (ŠxHxV): 57,6x12x155 cm.

ONEON

šperkovnice se zrcadlem, pěti zásuvkami a dvěmadvířky,
 provedení: bílá MDF + masivní dřevo (nohy),(ŠxHxV): 
34,2x26,6x91,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

DINIS

šperkovnice se zrcadlem, čtyřmi zásuvkami a skleněnými
dvířky, provedení: bílá MDF, (ŠxHxV): 46x29x91,4 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

RULIA

toaletní stolek se zrcadlem, dvěma zásuvkami a
taburetem, provedení bílá MDF + masivní dřevo (nohy),

látka hnědá, (ŠxHxV): stolek: 80x40x76 cm, taburet:
29x29x44 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

MARVEL RESINA
toaletní stolek se zrcadlem,

dvěma zásuvkami a taburetem, provedení
bílá MDF + masivní dřevo (nohy), látka bílá,
(ŠxHxV): stolek: 100x40x130 cm, taburet:

38x28x45 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

zrcadlo s úložným prostorem na bižuterii, materiál: MDF, provedení:
bílá, šedá nebo hnědá, (ŠxHxV): 35,2x35x153 cm. V šedém a hnědém
provedení pouze do vyprodání zásob. V bílé barvě za cenu . 2.120,- Kč

MIROR NEW
šedá

hnědá

úložný prostor
v zrcadle

bílá

cena za komplet
(stolek + taburet)

šedá, hnědá

praktický víceúčelový pracovní stůl s úložným prostorem, vhodné i pro
švadleny, který je ideální pro váš šicí stroj, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá, (ŠxHxV): 120x50x75 cm.

kvalitní
slovenský
výrobekTAILOR

3.680,- 3.730,-

3.590,-
4.260,-

3.350,-

4.190,-

3.890,-
3.480,-

3.390,- 3.780,-

3.490,-

3.260,- 2.260,-

1.990,-

5.390,-

4.990,-
3.850,-

3.570,-

3.770,-



ELI 1
komoda s 3 proutěnými košíky

v pevném dřevěném rámu, barevné
provedení: tmavěhnědá.
Materiál: dřevo+proutí,

(ŠxHxV): 28,5x33x65,5 cm.

1.690,-

1.070,-

komoda s pevným rámem a 3 proutěnými
košíčky. Materiál: dřevo+proutí, barevné

provedení: starobílá,
 (ŠxHxV): 40x29x57 cm.

komoda (případně noční stolek)
s pevným rámem a 2 proutěnými košíky.

Materiál: dřevo+proutí, barevné
provedení: starobílá,

(ŠxHxV): 40x29x42 cm.

1.150,-

komoda s funkční zásuvkou
a 2 proutěnými košíky v pevném

dřevěném rámu. Materiál: dřevo+proutí,
barevné provedení: šedá/bílá,

(ŠxHxV) 38x28x64 cm.

MATIAS 2

1.190,-

komoda s funkční zásuvkou
a 3 proutěnými košíky v pevném

dřevěném rámu. Materiál: dřevo+proutí,
barevné provedení: šedá/bílá,

(ŠxHxV): 38x28x81 cm.

MATIAS 3

praktická lavice s 2 zásuvkami v pevném dřevěném rámu
s polštářem navrchu. Materiál: dřevo, barevné prove-
dení: šedá/bílá, kombinovatelná se sériemi MANON

a MATIAS, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

SEAT BENCH 1 NEW 

komoda s pevným rámem a 4 proutěnými
košíčky. Materiál: dřevo+proutí, barevné

provedení: starobílá,
(ŠxHxV): 40x29x73 cm.

komoda s pevným rámem a 5 proutěnými
košíčky. Materiál: dřevo+proutí,

barevné provedení:
starobílá, (ŠxHxV): 40x29x90 cm.

SEAT BENCH 2 NEW 

2.690,-

zútulněte si svůj domov

RUBY 2
RUBY 3 RUBY 4

1.630,-

RUBY 5

ELI 3
ELI 2

praktická lavice s 2 zásuvkami v pevném
dřevěném rámu s polštářem navrchu.
Materiál: dřevo, barevné provedení:

bílá, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

komoda s 5 proutěnými košíky v pevném
dřevěném rámu, barevné provedení:
tmavěhnědá, materiál dřevo+proutí,

(ŠxHxV): 28,5x33x104 cm. 

praktická lavice s proutěným košíkem
a polštářem navrchu. materiál:

dřevo+proutí, barevné provedení:
starobílá, (ŠxHxV): 40x34x45 cm.

RUBY 1

1.190,-

praktická lavice s papírovým košíkem
a polštářem navrchu, barevné provedení:

tmavěhnědá. Materiál: dřevo+proutí,
(ŠxHxV): 40x34x45 cm. Model pouze

do vyprodání zásob.

1.090,-

praktická lavice s 2 proutěnými košíky v pevném
 dřevěném rámu s polštářem navrchu. Materiál:
dřevo+proutí, barevné provedení: tmavěhnědá,

(ŠxHxV): 70x35x45 cm. 
Doplnění zásob od 26.02.2021

2.330,-

komoda s funkční zásuvkou
a 1 proutěným košíkem v pevném

dřevěném rámu. Materiál: dřevo+proutí,
barevné provedení: šedá/bílá, (ŠxHxV) 38x28x47 cm.

MATIAS 1

BOND 2

2.990,-

žehlicí prkno s pevným dřevěným rámem,
s možností sklopení žehlícího prkna, materiál:

dřevo+proutí, barevné provedení: tmavěhnědá,
(ŠxHxV): 118x30x86 cm.

2.560,-

žehlicí prkno s pevným dřevěným
rámem s možností sklopení žehlíci

desky, materiál dřevo+proutí, barevné
provedení: šedá, (ŠxHxV): 118x30x86 cm.

BOND 1

SEAT BENCH 3

2.030,-

64 LAVICE/KOMODY

2.220,-2.490,-

MONET 2
komoda s masivním dřevěným

rámem, v elegantním stylu, v bílé
barvě s barevnými zásuvkami. (ŠxHxV):

45x28x75 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

MONET 1
komoda s masivním

dřevěným rámem v elegantním
stylu, v bílé barvě s barevnými

zásuvkami. (ŠxHxV): 50x30x70 cm.

1.950,- 1.050,-
1.690,-

1.970,-

2.640,-

1.230,-

1.750,-



1.150,-

1.930,-
1.640,-

2.790,-
zútulněte si svůj domov

GINGER 1
komoda se 6 proutěnými košíky, barevné

provedení: bílá/medová, materiál:
dřevo/proutí, (ŠxHxV): 71x28x61 cm

2.260,-

4.150,-

BIBI 2

BIBI 3 BIBI 4
3-zásuvková komoda s pevným rámem,

barevné provedení: bílá/šedá.
Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 25x29x70 cm.

4-zásuvková komoda s pevným rámem,
BAREVNÉ provedení: bílá/šedá.

Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 25x29x90 cm

2-zásuvková bílá komoda (případně
noční stolek) s pevným

rámem, barevné provedení: bílá/šedá.
Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 25x29x49 cm.

Doplnění zásob od 26.02.2021

6-zásuvková komoda s pevným rámem,
barevné provedení: bílá/šedá.

Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 48x29x70 cm

BIBI 6

GINGER 2
komoda s 10 proutěnými košíky, barevné

provedení: bílá/medová, materiál:
dřevo/proutí. (ŠxHxV): 71x28x95 cm

GINGER 4
komoda se 4 proutěnými košíky, barevné

provedení: bílá/medová, materiál:
dřevo/proutí, (ŠxHxV): 71x28x43 cm.

2.080,-

SEAT BENCH 4

1.190,-

praktická lavice s 2 proutěnými košíky
v pevném rámu s polštářem navrchu,

barevné provedení: bílá/medová, materiál:
dřevo/proutí, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

1.620,-

komoda s 3 proutěnými košíky v
pevném dřevěném rámu, barevné

provedení: bílá/šedá, materiál:
dřevo + proutí, (ŠxHxV): 38x28x69 cm

MANON 3

komoda se 4 proutěnými košíky
v pevném dřevěném rámu, barevné

provedení: bílá/šedá, materiál:
dřevo+proutí, (ŠxHxV): 38x28x86 cm

MANON 4

praktická lavice s proutěným košíkem
a polštářem navrchu, barevné

provedení: bílá/medová, materiál:
dřevo+proutí, (ŠxHxV): 40x34x45 cm

GINGER 3 NEW

2.420,-

komoda s 2 proutěnými košíky
v pevném dřevěném rámu, barevné

provedení: bílá/šedá, materiál:
dřevo + proutí, (ŠxHxV): 38x28x52 cm

MANON 2

LAVICE/KOMODY 65

1.060,-

1.430,-

DARKIE 1
komoda (případně noční stolek) s pevným
rámem, s funkční zásuvkou a proutěným
košíkem, materiál: dřevo+proutí, barevné

provedení: šedohnědá, (ŠxHxV): 40x29x42 cm

2.050,-

DARKIE 2
komoda s pevným rámem, s funkční

zásuvkou a 2 proutěnými košíky.
Materiál: dřevo+proutí, barevné provedení:

šedohnědá, (ŠxHxV): 40x29x63 cm

komoda s pevným rámem, s funkční
zásuvkou a 3 proutěnými košíky. Materiál:

dřevo+proutí, barevné provedení:
šedohnědá, (ŠxHxV): 40x29x88 cm

DARKIE 3

3.230,-

TEDRA
praktická lavice se třemi zásuvkami a měkkým polštářem, provedení:
bílá+ořech-medová, materiál: dřevo, (ŠxHxV): 100x36x45 cm.

praktická lavice se čtyřmi zásuvkami a měkkým polštářem, provedení:
bílá + ořech-medová, materál: dřevo, (ŠxHxV): 100x36x45 cmLINORA

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

DŽIMBO 1 

930,-

ATENE TYP 7

komoda, materiál: MDF foliovaná,
barevné provedení: bílá.
(ŠxHxV): 30x30x81,59 cm 

1.570,-

1.730,-

340,-

praktická komoda se 4 zásuvkami,
materiál: MDF+masivní dřevo,

barevné provedení: bílá+přírodní,
(ŠxHxV): 32x30x109 cm.

TALAS 

2.030,-

3.050,-

1.870,-

2.350,-
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SANEL
víceúčelový regál, materiál: kov + plastové

spojovací díly + látka, barevné provedení: šedá,
(ŠxHxV): 103x30x145 cm. 

novinky

BARIN
víceúčelový regál, materiál: kov + plastové

spojovací díly + látka, barevné provedení: šedá,
(ŠxHxV): 87x30x110 cm. 

CAMILO typ 1 CAMILO typ 2
58x30x83,5 cm

různé varianty
složení

HAZEL typ 1 HAZEL typ 2 HAZEL typ 3 HAZEL typ 4

PALMERA typ 1
45x30x51 cm.

komoda s látkovými šuplíky. Kovová konstrukce. Materiál: MDF + kov + dřevo (úchytky) + látka. Barevné provedení: MDF v barvě dřeva + černý kov + látka v 3 odstínech hnědé. Rozměry (ŠxHxV): 80x29x78,5 cm. Skladem od 02.04.2021.

31x29x99 cm, 4 zásuvky 58x29x78,5 cm, 4 zásuvky 80x29x78,5 cm, 7 zásuvek 87,5x29x58 cm, 5 zásuvek

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

58x30x57 cm

PALMERA typ 2
45x30x95 cm

komoda s látkovými zásuvkami. Kovová konstrukce. Materiál: MDF + dřevo (úchytky) + kov + látka.
Barevné provedení: černý kov + černá deska + tmavěšedá látka. Skladem od 02.04.2021. 

PALMERA typ 3
100x30x55 cm

KESIDY typ 1
45x30x51 cm

KESIDY typ 2
20x48x75,5 cm

komoda s látkovými zásuvkami. Kovová konstrukce. Materiál: MDF + kov + dřevo (úchytky) + látka.
Barevné provedení: černý kov + černá látka + dřevo v barvě červeného javoru. Skladem od 02.04.2021.

KESIDY typ 3
100x30x55 cm

OFELIA typ 1
45x30x95 cm

OFELIA typ 2
20x48x75,5 cm

OFELIA typ 3
100x30x55 cm

komoda se 4 nebo 5 látkovými zásuvkami. Kovová konstrukce. Materiál: MDF + kov + látka.
Barevné provedení: MDF v barvě dřeva + bílý kov + béžová látka. Skladem od 02.04.2021.

TESSA typ 1
100x30x55 cm

TESSA typ 2
85x30x70 cm

TESSA typ 3
85,5x30x98 cm

komoda s 5 nebo 8 látkovými zásuvkami. Kovová konstrukce. Materiál: MDF + kov + dřevo + látka. Barevné provedení:
bílý kov + světlešedá látka + MDF v barvě červeného javoru. Skladem od 02.04.2021.

ROSITA typ 1
45x30x51 cm, 2 zásuvky
Skladem od 02.04.2021.

komoda s látkovými šuplíky. Kovová konstrukce.
Materiál: MDF + kov + látka. Barevné provedení:

bílý kov + světlešedá látka + šedá deska.
Skladem od 02.04.2021.

ROSITA

ROSITA typ 2
20x48x75,5 cm, 4 zásuvky
Skladem od 02.04.2021.

ROSITA typ 3
85x30x70 cm, 5 zásuvek
Skladem od 02.04.2021.

ROSITA typ 4
63,5x30x73 cm, 7 zásuvek
Skladem od 02.04.2021.

novinky novinky novinky

4.260,-

3.440,-

680,- 430,-

499,-

750,-

1.390,- 1.640,- 2.260,- 1.890,-

999,-

1.290,-

1.890,- 999,-

1.260,-

1.890,-

1.190,- 1.170,-

1.780,- 1.890,-

1.820,-
2.190,-

970,-

1.170,- 1.690,- 1.670,-
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DESIO TYP 1 DESIO TYP 2 AZURI
moderní police, materiál: dřevo + kov.
Barevné provedení: přírodní + černá.

Rozměry (ŠxHxV): 50x10x50 cm.

moderní police, materiál: dřevo + kov.
Barevné provedení: přírodní + černá.

Rozměry (ŠxHxV): 50x10x42,5 cm.

set 3 moderních polic, materiál: dřevo + kov.
Barevné provedení: přírodní + černá. Rozměry (ŠxHxV):

26x12,5x40 cm, 23x12x35 cm, 20x11,5x30 cm.

cena za sadu 3 polic

FIDO
sada polic 2 ks, materiál: MDF, provedení: bílá/oranžová, rozměry: 
(ŠxHxV): 26x10x26 cm,  20x10x20 cm. Doplnění zásob 08.03.2021. 1- 2-

2

1

cena za sadu 2 polic

sada polic 4 ks,
materiál: MDF,
provedení: bílá, 
rozměry: (ŠxHxV): 

41x20x41 cm, 4- 
36x20x36cm, 3- 
31x20x31 cm, 2- 
26x20x26 cm.1- 

AMOS
sada polic 3 ks, materiál: MDF, provedení: bílá, černá nebo bílá-barevná,
rozměry: (ŠxHxV): - 44x10x24 cm, - 36x10x16 cm, - 40x10x20 cm.3 2 1
V provedení bílá a černá: . 770,-Kč

 

cena za sadu 4 polic

TRIX
sada polic 3 ks, materiál:

MDF, provedení: bílá nebo černá
  rozměry: (ŠxHxV):

2- 42,5x10x21,5 cm,
1- 17,5x10x17,5 cm.

360,-

KVADRO NEW
sada polic 3 ks, materiál: MDF,

provedení bílá nebo černá,
rozměry: (ŠxHxV):
25,4x8,7x25,4 cm,3- 

 20,3x8,4x20,3 cm,2-
15,3x8,4x15,3 cm.1- 

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

2

1

bílá

černá

černá

bílá

bílá

černá

bílá

1 2

1

1

2

cena za sadu 3 polic

cena za sadu 3 polic
bílá, černá

3

3

1. 
2. 
3.
4. 

440,-
580,-
740,-
730,-

30x25x5 cm
60x25x5 cm
80x25x5 cm 

120x25x5 cm

290,-
470,-
560,-
680,-

černá,
bílá/lesk dub trufel

bílá/lesk

dub trufel
120 cm

GANA
police, které se stávají součástí stěny díky
skrytému nástěnnému kování, materiál: MDF,

, provedení: bílá/lesk,tloušťka police až 5 cm
černá/lesk nebo dub trufel. Černá/lesk a dub
trufel 120x25x5 cm, jen do vyprodání zásob.
Gana černá 60x25x5 a 80x25x5 doplnění 
zásob 08.03.2021.

(ŠxHxV):

FRI NEW
DIDO

dub trufel

cena
za sadu 2 polic

1

POLICE

3

4

2

3

4

2
1

černá/lesk
120x25x5 lesklesklesk

od

2

3
1

4

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

4- 24,5x9x24,5 cm. Doplnění zásob 08.03.2021.

EMA

cena za sadu 4 polic

bílá

zelená

černá

cena
za sadu 3 polic

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

kvalitní
slovenský
výrobek

skladem police

až v  barevných7
provedeních

ARTID TYP 1
moderní police, materiál: bambus lakovaný,

barevné provedení: přírodní. Rozměry (ŠxHxV):
41x10x46 cm.

novinky

ARTID TYP 2
moderní police, materiál: bambus lakovaný,

barevné provedení: přírodní. Rozměry (ŠxHxV):
52x10x59,5 cm.

JODA TYP 1
praktická police s háčky. Vhodná pro využití do koupelny nebo

předsíně, materiál: bambus lakovaný + ocel, barevné provedení:
přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 74x12x18 cm. Na skladě od 29.02.2021.

JODA TYP 2
praktická police s háčky. Vhodná pro využití do koupelny

nebo předsíně, materiál: bambus lakovaný + ocel, barevné
provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): 48,5x8x12 cm.

Na skladě od 29.02.2021.

novinky

od 

930,-

619,-

570,- 550,- 750,-
770,-

650,-

290,-

1.330,-

490,-

1.920,-

1.530,-

1.030,- 1.130,-

950,-

640,-
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 ROSS
TV stolek, materiál: kov + tvrzené

sklo (10mm); barva: černá, (ŠxHxV):
90x40x135 cm. Nosnost 50 kg,

na úhlopříčku do 170 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

TV stolek, provedení: dřevo MDF
foliovaná černá + kov (stříbrná),

rozměry (ŠxHxV): 100x40x42 cm.

biela

švestka/bíládub sonoma/bíláčerná/bílá

TOFI NEW
- RTV stolek

RTV stolek, provedení: bílá
(ŠxHxV): 150x39x51 cm,
korpus je hrubý 35 mm.

Model pouze do vyprodání zásob.

dub sonoma

černá/bílá

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

VARIO
multifunkční regál,
který lze přeskládat
na TV stolek, regál či

konferenční stolek. DTD
laminovaná, provedení:

bílá, dub sonoma.
(ŠxHxV): 125x35x48 cm.

bílá

dub sonoma

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

kvalitní
slovenský
výrobek

MARKER

materiál: , barevné provedení: dub sonoma / bílá, rozměry jsou uváděny DTD laminovaná
v pořadí (ŠxHxV). Vhodné kombinovat s komodami AGNESA ze strany 223.

TYP 2 029  
MARKER   RTV stolek

110x41x55 cm
  

TYP 1 027
MARKER RTV stolek

120x41x36 cm
  

šířka až 159 cm

QUIDO

RTV STOLKY/ODKLÁDACÍ STOLKY

příruční stolek, barevné provedení: top
šedé barvy s potiskem a dřevěné nohy
natural, materiál: MDF + dřevěné nohy,

(ŠxHxV): 48x48x40 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

HANSON

příruční stolek, materiál: MDF + kov,
provedení: dub + černý kov,

rozměry (průměr x V): 40x50 cm.

IMSAR
designový konferenční stolek,

materiál: MDF + kov, provedení: bílý
mramor + černý kov, rozměry (průměr x V):

60x50 cm.

SALINO
designový konferenční stolek, materiál:
MDF + kov, provedení: černý mramor

+ černý kov, rozměry (průměr x V):
60x45 cm. Doplnění zásob 08.02.2021.

GAGIN
designový příruční stolek s úložným prostorem,
materiál: MDF + kov, barevné provedení: šedá

+ přírodní + černé nohy nebo neo mint + přírodní
+ černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 38x38x38,5 cm.

MOSAI

novinka

šedá neomint

HONEJ
příruční stolek nebo noční stolek. materiál: MDF
lakovaný + kov, barevné provedení: bílá vintage

+ černá nebo bílá + černá. (ŠxHxV): 45x35x58 cm.
Skladem od 03.02.2021.

bílá

novinka

LAMAJ
příruční stolek nebo noční stolek, materiál:

MDF laminovaná + chrom, barevné provedení:
bílá nebo dub, rozměry (ŠxHxV): 45x35x58 cm. 

Skladem od 03.02.2021.

ALYSANDRA typ 1
stolek, materiál: DTD foliovaná + masivní

nohy, barevné provedení: dub + černé
nohy. (ŠxHxV): 40x30x60 cm. Na skladě od

15.03.2021.

novinka

VIRED
příruční stolek nebo noční stolek, materiál:

MDF (PVC fólie) + kov, barevné provedení: bílá
+ černá nebo dub + černá, rozměry

(ŠxHxV): 50x30x60 cm. Skladem od 03.02.2021.

2.080,-

slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní

2.670,- 2.540,-

1.780,-2.590,-

1.890,-

2.750,- 2.340,-

1.280,- 999,-

790,- 1.070,- 1.040,- 650,- 930,-

bílá bílá vintage 1.690,-1.990,- 1.290,-

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

MANNY

JAKIM
typ 1 NEW 

elegantní příruční stolek, materiál: MDF + kov,
barevné provedení TYP 1 dub dřevo + černé kovové

nohy, TYP 2 dub dřevo + bílé kovové nohy,
(ŠxHxV): 40x40x40cm.

JAKIM
typ 2 NEW

elegantní příruční stolek, barevné provedení:
efekt dub + černé kovové nohy nebo bílá,

  materiál: DTD + kov, (ŠxHxV): 40x40x61cm.

KALA

elegantní příruční stolek, barevné provedení: bílá
s dřevěnými nohami natural, materiál: MDF + dřevo,

(ŠxHxV): 48x48x40cm.

TAVAS

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

ABBAS NEW

ODKLÁDACÍ STOLKY

CELINI
příruční stolek, materiál: MDF s PVC fólií

+ ocel s nátěrem, barevné provedení:
dub + bílá, (ŠxHxV): 40x40x39,8 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

VOLKER
příruční stolek s možností zavěšení,
provedení: bílá, ,MDF laminovaná

(ŠxHxV): 59x36x38 cm.

ZENOR

VALMAR
příruční stolek s možností zavěšení,
provedení: bílá, MDF laminovaná

(ŠxHxV): 32x32x60 cm.

ANABEL
příruční stolek s držákem na časopisy,

provedení: kov (chrom) + bílá
lakovaná MDF, (ŠxHxV): 33x33x45 cm.

CAMPO

LIMA
servírovací stolek, buk (MDF) + kov

stříbrná, (ŠxHxV): 60x38x84 cm,
2 kolečka s brzdami.

pojízdný regál - 3 kovové košíky, 1 polička,
provedení: MDF buk + kov (stříbrná),

(ŠxHxV): 39x36x70 cm, 2 kolečka s brzdami.

elegantní příruční stolek, materiál: MDF + kov,
  provedení: černý dub + černé kovové nohy.

Rozměry (ŠxHxV): 48x48x48cm.

RONIN

stylový příruční stolek na
kolečkách, materiál: DTD, barevné

provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): 60x24x70 cm.

elegantní příruční stolek, materiál: MDF + kov,
barevné provedení: dřevo dub + černá,

(průměr x V): 60x65 cm.
Doplnění zásob 30.06.2021.

KALEB

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

Model pouze do vyprodání zásob.

LAVON

CARMEL
příruční stolek na kolečkách, materiál: plát MDF foliovaná + kov,

ořech + černá nebo bílá + bílá, (ŠxHxV): 50x30x64cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

TENDER
příruční stolek, materiál: ocel + dřevo,

barevné provedení: černá + beton,
(ŠxHxV): 60x30x50 cm

ZOELA NEW

černábíláborovice

stylový příruční stolek na kolečkách se zářezem na tablet,
materiál: DTD foliovaná + černé kolečka. Barevné provedení:

bílá nebo světlý beton. Rozměry (ŠxHxV): 40x24x50 cm.

NIDEN

příruční stolek s možností zavěšení,
provedení: bílá, , (ŠxHxV):MDF laminovaná

45x45x62 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

příruční stolek, materiál:  + masivní dřevo, barevnéMDF laminovaná
provedení: bílá + přírodní nohy nebo černá + přírodně nohy,

(ŠxHxV): 60x60x48 cm (bílá), 40x40x40 cm (černá).

SANSE typ 1 SANSE typ 2

novinka

PAMINO
příruční stolek, materiál: MDF
lakovaný + dřevěné nohy (PVC

fólie), barevné provedení:
bílá + dub, (ŠxHxV): 40x40x42 cm.

490,-
390,-

550,- 550,- 950,- 620,-

650,- 590,- 540,-

490,- 630,- 650,- 699,- 750,-

990,- 690,- 950,-
790,-

660,-

860,-

990,-

1.080,-

1.190,-

1.140,-

890,-
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servírovací vozík, provedení: černé
sklo + chrom, (ŠxHxV): 71x38x74 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

ELON

praktický set dvou příručních stolků, materiál:
MDF + dřevo, barevné provedení: mramorový

efekt + nohy dřevo natural, (ŠxHxV): 60x60x47 cm,
40x40x41,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

LIRAN

praktický set tří příručních stolků,
materiál: foliovaná deska 8 mm + kov,

barevné provedení: efekt černý dub + šedá,
(ŠxHxV): 50x50x50cm, 44x44x42,5cm, 38x38x35cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

ALVAN

ALADAR
servírovací stolek na kolečkách, mate-

riál: kov + MDF, provedení: černá
stříbrná. (ŠxHxV): 47x47x74 cm.

pojízdný regál na kolečkách s dvěma
policemi v provedení dub sonoma

a dvěma kovovými košíky, materiál:
MDF + kov, (ŠxHxV): 50x40x134cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

MIKRON

TALAN
pojízdný příruční stolek,

materiál: čiré sklo + kov-šedá,
rozměry (ŠxHxV): 40x40x43 cm.

sada 2 konferenčních stolků, materiál:
MDF + kov, provedení: vzor bílý

mramor, (průměr x V): 40x45 cm, 37x40 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

PAROS

VESNA
servírovací stolek, černé sklo

+ kov - chrom, (ŠxHxV): 50x45x72 cm.
Nosnost: 1 sklo / 3,5 kg.

ODKLÁDACÍ STOLKY

LABON
příruční stolek na kolečkách, materiál:

MDF + kov, provedení: matná bílá,
(ŠxHxV): 60x40x61 cm.

PELOK
příruční stolek, materiál: sklo, provedení:

bílá, (ŠxHxV): 48x32x60 cm. Model
pouze do vyprodání zásob.

DANZ
příruční stolek, materiál: MDF + masivní

dřevo (nohy), barevné provedení:
bílá, (ŠxHxV): 60x42x43 cm.
Model do vyprodání zásob.

příruční stolek, materiál: MDF +
masivní borovicové dřevo (nohy),

barevné provedení: bílá +
přírodní, (ŠxHxV): 45x45x62,5 cm.

KASE

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

DERIN PATROL
servírovací stolek s odnímatelnym tácem,

materiál: MDF, barevné
  provedení: bílá, rozměry

(ŠxHxV): 35x56x62 cm.

RONDEL
příruční stolek, provedení: MDF foliovaná

(PVC) šedá + kovové nohy se zlatým
nátěrem, rozměry (ŠxHxV):

46x46x50 cm.

HAGAN
příruční stolek/noční stolek, materiál: MDF

+ borovicové masivní dřevo, barevné
provedení: bílá + přírodní.

Rozměry (ŠxHxV): 45x45x50 cm.

WILOV
příruční stolek, materiál: kov, barevné

provedení: černá, rozměry (ŠxHxV):
50x40x45 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

RIMBO
set 2 příručních stolků, materiál: MDF + kov, barevné

provedení: dub + černý kov, rozměry (ŠxHxV):
45x45x50 / 40x40x45 cm.

HELGA 
kuchyňský pult - 2 zásuvky, 2 kovové košíky,

1 polička kovová + 1 polička MDF, provedení:
buk (MDF) + kov, (ŠxHxV): 63x36x81 cm,

2 kolečka s brzdami.

HOLDEN
praktický set dvou příručních stolků, barevné

provedení: MDF bílá + kovové černé nohy,
(ŠxHxV): 60x60x52cm a 40x40x40cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

MEGON
pojízdný servírovací stolek, materiál:

tvrzené čiré sklo + kov-černá,
rozměry (ŠxHxV): 60x37x67 cm.

CAMARO

(ŠxHxV): 32x24x11 cm.

servírovací podnos na područky sedacích 
souprav, materiál: MDF, barevné provedení: 

černá nebo bílá,

GARSY
příruční stolek, materiál: MDF

-bílý mramor + kov-černá,
(ŠxHxV): 40x40x55,5 cm.

praktická odkládací podložka na opěrku
ruce sedací soupravy, materiál: bambus

lakovaný + plsť, barevné provedení:
černá nebo přírodní. (ŠxHxV): 48x39x1 cm.

ALTE

přírodní

černá

430,-

299,- 490,-

720,- 590,-

790,-

880,-

890,- 680,- 920,-
990,-

599,- 670,-

1.220,-
1.470,-

1.530,- 1.040,-

1.280,- 1.250,- 1.390,- 1.590,- 2.170,-

1.790,- 2.390,- 1.390,- 2.250,-
2.460,-2.040,- 2.470,- 1.480,- 2.390,-

novinka



SELVE
servírovací skládací vozík na kolečkách, materiál: bambus

lakovaný, barevné provedení: přírodní, rozměry
(ŠxHxV): 70x39x79 cm. Na skladě od 29.03.2021.

novinka

REGÁLY/ODKLÁDACÍ STOLKY 71

servírovací vozík na kolečkách se stojanem
na láhve a odnímatelným tácem, materiál:

masivní dřevo, barevné provedení:
přírodní, (ŠxHxV): 66x48x78 cm.

PIRAT

SONATE
moderní příruční stolek s odkládacími
kapsami, materiál: bambus lakovaný +

látka, barevné provedení:
přírodní + světlehnědá,

rozměry (ŠxHxV): 50x35x62 cm.
Na skladě od 29.03.2021.

ALLYRA
příruční stolek na kolečkách

(4 kolečka s brzdami), provedení:
DTD laminovaná dub + černé kovové nohy,

rozměry (ŠxHxV): 60x40x62 cm.
Na skladě od 22.02.2021.

novinka novinka

MARONE
příruční stolek, provedení:

DTD laminovaná, dub + bílé kovové
nohy, rozměry (ŠxHxV): 60x40x62 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

MASINO
servírovací stolek s odnímatelným tácem, materiál:

MDF + kov, barevné provedení: černá + měď,
rozměry (ŠxHxV): 48x34x62 cm.

servírovací stolek s odnímatelným tácem, materiál:
masivní dřevo + kov, barevné provedení:

přírodní + bílá, rozměry (ŠxHxV): 48x34x62 cm.

NORGE
servírovací stolek se dvěma odnímatelnými táci,

materiál: MDF + masivní dřevo, barevné provedení:
bílá + přírodní, rozměry (ŠxHxV): 60x40x70 cm,

menší tác (ŠxHxV): 40x30x5 cm.

FANDOR
příruční stolek s a s odnímatelným 

tácem, barevné provedení: bílá barva
+ hnědý odkládací košík, materiál: kov

+ látka, rozměry (ŠxHxV): 45x45x60,5 cm.

RENDER
příruční stolek s kovovou pevnou konstrukcí a odnímatelným

  vrchním tácem, v nabídce barevné provedení: pudrovárůžová, neomint,
černá, zelená, modrá, bílá, materiál: kov, rozměry (ŠxHxV):

47x47x50,2 cm. 

pudrovárůžová

TRIDER
příruční kovový stolek s odnímatelným tácem,

v nabídce barevné provedení: žlutá, černá, zelená, neo mint, šedá nebo bílá,
materiál: kov, rozměry (ŠxHxV): 45,5x45,5x52,5 cm.

BAMP
dvoupatrový příruční stolek,
barevné provedení přírodní

+ bílá, materál: MDF + dřevo,
rozměry (ŠxHxV): 40x40x55cm.

Nosnost 10kg / police.
Na skladě od 20.2.2021.

neomint černá bílá

novinka

novinka novinka novinka novinka

novinka novinka

BELENE

modrázelená

Freddy 3

Freddy 2

Freddy 1

FREDDY
regál - 2, 3 nebo 4 poličky; materiál: kov (chrom) + čiré tvrzené sklo (5mm);
rozměry (ŠxHxV): 2-pol.regál: 39x39x47cm, 3-pol.regál: 39x39x77,5 cm, 4-pol.
regál: 39x39x108 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

novinky

SUER typ 1
víceúčelový regál, barevné provedení:
černá, rozměry (ŠxHxV): 56x35x120 cm,
nosnost poličky 10 kg.

SUER typ 2
víceúčelový regál, barevné provedení:
černá, rozměry (ŠxHxV): 56x35x160 cm,
nosnost poličky 10 kg.

NOVEL
víceúčelový regál s nastavitelnou výškou
poliček, barevné provedení: černá,
rozměry (ŠxHxV): 56x35x120 cm, nosnost
poličky 10 kg.

1.250,-

680,-

940,-

750,-
930,- 799,-

890,-

660,- 570,- 1.290,-

1.730,-

880,-

930,- 1.240,- 780,- 1.140,-

399,-

499,-

šedá žlutá

zelená neomint černá

530,-

novinka vhodný i do exteriéru
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servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami,
zásuvkou, a třemi kovovými výsuvnými

poličkami, materiál: masivní borovicové
dřevo (přírodní) + pracovní deska

keramika (bílá) + kovové poličky. (ŠxHxV):
37x37x76 cm. Na skladě od 15.02.2021.

FRISBY

ODKLÁDACÍ STOLKY

novinka

servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, zásuvkou,
a třemi kovovými výsuvnými poličkami, materiál:
MDF + pracovní deska kermika + kovové poličky,
barevné provedení: bílá. (ŠxHxV): 37x37x76 cm.

Na skladě od 15.02.2021.

KORUS

ARVADA
servírovací vozík na kolečkách s 3 policemi,
materiál: bambus lakovaný + ocel, barevné

provedení: přírodní + černá, rozměry
(ŠxHxV): 50x28x70 cm. Na skladě od

29.03.2021.

novinka

servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami,
2 zásuvkami, 2 kovovými košíky (chrom),

1 policí a policí na odkládání lahví,
materiál: MDF + masivní dřevo, barevné

provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV):
70x40x83 cm.

ADLER

servírovací vozík na kolečkách
s 2 brzdami, zásuvkou, kovovým
výsuvným košíkem a 2 policemi,
materiál: MDF + masivní dřevo,

barevné provedení: bílá + přírodní,
(ŠxHxV): 50x40x83 cm.

RAPID

servírovací vozík na kolečkách s 2
kovovými košíčky a poličkou,

materiál: MDF + masivní dřevo,
barevné provedení: bílá + přírodní,

(ŠxHxV): 37x37x80 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

FLINT

3-patrový vozík, materiál:
kov-bílá nebo tmavě šedá, (ŠxHxV):

47x31x75 cm.

RUDIN

tmavě šedábílá

2 nové barvy

šedá, bílá

servírovací vozík na kolečkách (2 brzdy) se 3 kovovými výsuvnými košíky, poličkou na
láhve a odnímatelným tácem, provedení: masivní dřevo - přírodní borovice,

šedá, bílá, (ŠxHxV): 43x34x84 cm. Šedá + bílá skladem od 20.4.2021.

HURIT

VERNON
regál na kolečkách s 2 brzdami,

barevné provedení: černá, šampaňské, materiál:
kovový rám + plastové košíky, rozměry (ŠxHxV):

45x38x78 cm.

DALEM
regál na kolečkách

s 2 brzdami, barevné provedení: bílá +
stříbrná, materiál: kovový rám + plastové
košíky, rozměry (ŠxHxV): 40x22x89 cm,

novinky

JARON
kovový servírovací vozík se třemi pevnějšími

policemi, 2 kolečka s brzdami, provedení:
bílá, materiál: kov rozměry (ŠxHxV):

48x27x77 cm.

ORGON
servírovací vozík na kolečkách (2 brzdy), materiál kovy

+ plastová kolečkačerné barvy, provedení:
 konstrukce - bílá, poličkyneomint, rozměry 

(ŠxHxV): 40x32x75 cm.

MYRIS
kovový servírovací vozík na kolečkách

s 2 brzdami, provedení: černá, materiál:
kov, rozměry (ŠxHxV): 48x27x84 cm.

PONTO
servírovací vozík na kolečkách, barevné

provedení: přírodní + bílá a přírodní + černá,
materiál: dřevo + plast, rozměry 

(ŠxHxV): 50x35x59 cm.

SERYL
servírovací vozík na kolečkách,

materiál: MDF + bambus lakovaný,
barevné provedení: šedá + přírodní,

rozměry (ŠxHxV): 58x36x80 cm.
Na skladě od 29.03.2021.

novinka novinka novinka novinka novinka

NASHY
servírovací vozík na kolečkách s 2

brzdami, třemi poličkami, materiál:
bambus + ocel, barevné provedení:

přírodní, (ŠxHxV): 47x38x76 cm.
Na skladě od 20.02.2021.

MARSEL
třípatrový servírovací vozík

na kolečkách, barevné provedení:
přírodní bambus, rozměry (ŠxHxV):

60x33x73 cm, materiál: bambus lakovaný.

TULA
servírovací vozík na kolečkách s 3 policemi,

s možností využití jako regál, materiál:
MDF + bambus lakovaný + ocel, barevné

provedení: bílá + přírodní, rozměry
(ŠxHxV): 51x30x81 cm. Na skladě

od 29.03.2021.

novinka

černá šampaňské

novinka novinka novinka

přírodní borovice

PERLE
servírovací vozík na kolečkách s 2

brzdami, 5 kovovými košíky,
materiál: kov, barevné provedení:

šedá, rozměry: 48x27x103 cm.

novinka

799,- 870,- 1.030,- 1.290,-

580,- 990,- 1.090,- 1.490,- 1.490,-

830,- 990,- 1.090,- 1.490,- 1.560,- 999,-

1.060,- 1.340,- 1.180,- 1.170,- 2.030,-
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servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, zásuvkou,
dvěma poličkami a bočním madlem, materiál: MDF

+ bambusové masivní dřevo, barevné provedení: šedá + přírodní vrchní plát,
černá + přírodní vrchní plát. (ŠxHxV): 50x40x83,5 cm.

Na skladě od 20.02.2021.

ARETE

servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, dvěma zásuvkami,dvěmi dvoudveřovými skříňkami
a jednodveřový skříňkou, vnitřek předělené poličkami, po bocích madla, barevné

provedení: bílá MDF + masivní (přírodní) pracovní deska, (ŠxHxV):
120 / 138x47x91 cm. Na skladě od 15.02.2021.

GALANT

novinka

servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, zásuvkou
a dvířky se skleňenou průhlednou výplní, spodní část

předělena poličkou, barevné provedení: šedá + přírodní,
materiál: MDF + masivní dřevo, (ŠxHxV): 48x63x86,5 cm.

Na skladě od 15.02.2021.

MARLOS
servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, střední
poličkou s držákem na sklenice a spodní hlubokou

poličkou, materiál: DTD laminovaná + kov, barevné
provedení: dub smoke + kov. (ŠxHxV): 80x45,7x88 cm.

Na skladě od 25.02.2021.

SANDRO
servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, držákem
na láhve, střední poličkou s držákem na sklenice a

spodní hlubokou poličkou, materiál: DTD laminovaná
+ kov, barevné provedení: dub smoke + kov.

(ŠxHxV): 80x40x90 cm. Na skladě od 25.02.2021.

SILVIUS

servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, 2 zásuvkami, střední policí na láhve
a 2 bočními policemi, materiál: MDF + borovicové dřevo, barevné provedení: bílá,

tmavě šedá, (ŠxHxV): 100x40x85 cm. Na skladě od 25.02.2021.

DILIA
servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami, šuplíkem, a dvoudveřovou

skříňkou +boční police + držák na ručník  materiál: MDF, barevné provedení: bílá, světle šedá.
(ŠxHxV): 86,5x45,7x91,5 cm. Na skladě od 25.02.2021.

JOSELYN

novinka

servírovací vozík na kolečkách s 2
brzdami, 3 kovovými výsuvnými košíky,

3 zásuvkami a 2 policemi na lahve, provedení:
bílá MDF + PVC fólie se vzorem mramor
(vrchní plát) + masivní dřevo, (ŠxHxV):

75x37x80 cm.

SEMIR

servírovací vozík se sklápěcí pracovní deskou na kolečkách
s 2 zásuvkami, 2 košíky a policí na uložení lahví, materiál:

MDF s PVC fólií (vrchní plát) + masivní dřevo, barevné
provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV): 70 / 110x40x86 cm.

PASSAT

servírovací vozík na kolečkách s 2 zásuvkami,
3 kovovými výsuvnými košíky, 2 poličkami na láhve

a 1 policí, materiál: keramika-vrchní plát
+ masivní dřevo, barevné provedení: přírodní,

(ŠxHxV): 67x37x75 cm.

CAYMAN

novinka

servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami,
zásuvkou, poličkou na láhve, výsuvným

košíkem z kovu a spodní dvoudveřovou skříňkou,
materiál: bambus + kov, barevné provedení:
přírodní. (ŠxHxV): 56x36x85 cm. na skladě

od 20.02.2021.

NAVID

novinka

novinka novinka novinka

novinka

servírovací vozík na kolečkách s 2 kovovými
košíky, 2 zásuvkami, poličkou a poličkou

na láhve, materiál: keramika + masivní dřevo,
barevné provedení: přírodní, (ŠxHxV):

77x37x75 cm.

LUMBER

2.280,- 1.790,- 1.780,- 1.890,-

1.780,- 4.190,- 2.390,- 2.190,-

2.999,- 3.960,-

6.990,- 3.250,-



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

INTERSYS 21

dub sonoma

dub sonoma 
truflový

švestkaWAVE NEW

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

PANTY NEW

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

AXEL NEW

konferenční stolek, provedení: MDF - bílá +extra vysoký lesk HG 
ocel + čiré tvrzené sklo (6mm), (ŠxHxV): 90x55x41 cm.

BERNARDO
BERNARDO

bílá

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

VIENNA NEW

konferenční stolek, materiál: MDF + kov, provedení: efekt černé dubové
dřevo + modré kovové nohy, (ŠxHxV): 80x80x43 cm.

MIKKEL

74 KONFERENČNÍ STOLKY

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

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

BISMAK

kvalitní
slovenské
výrobky

kvalitní
slovenské
výrobky

dub sonoma dub wotan

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

přírodní + měď

přírodní + bílá

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

moderní příruční stolek s odnímatelnou deskou a úložným
prostorem, materiál: MDF + kov, barevné provedení:
přírodní + černá nebo přírodní + bílá (typ 3), rozměry:

40x40x40 cm (TYP1), 40x40x34 cm (typ2), 40x40x48 cm (typ3).

(TYP 3)

(TYP 2)

(TYP 1)

materiál: MDF + kov, barevné provedení:
mramor + bílá, 40x40x40 cm.

580,-

780,-

 materiál MDF + kov, barevné provedení:
přírodní-vzor + černá, 45x45x48 cm.

KURTIS
konferenční stolek, provedení: černé tvrzené sklo

(5mm) + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV):
60x60x40 cm. Doplnění zásob 30.06.2021.

NANCER

(TYP 3)

NANCER

príručný stolík, grafit/čierna

 BATIS typ 3: 34x34x32 cm  550,-
 BATIS typ 2: 39x39x37 cm  590,-
 BATIS typ 1: 44x44x42 cm  740,-

set
2 kusů

BATIS

od
typ 3

ENPLO

+
+

materiál: kov + chrom, barevné
provedení: černá + zlatá, 45x39,2x36,5 cm.

BELOR

570,-
novinka

materiál: kov, barevné prove-
dení: černá, 37x37x34 cm.

MOKAD

430,-novinka

moderní příruční stolky s odnímatelnou deskou a úložným prostorem. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

NANDO

SALERO AZURO

novinky

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

materiál: kov, barevné provedení:
bílá + černá, (ŠxHxV): 37x37x37 cm

560,- 640,-
550,-

1.480,-

530,- 640,-

460,- 450,- 1.290,-

1.140,- 1.190,-

1.190,- 1.190,- 1.190,-

999,- 1.270,- 1.390,-

1.430,- 1.180,- 1.220,-
1.330,-

1.390,-



LIBOR NEW
konferenční stolek, materiál: MDF, provedení: buk + sklo - tvrzené,

  (ŠxHxV): 100x60x42 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

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

ROKO

DORISA
dub wotan beton

dub sonoma

DORISA

buk

bílá dub canyon

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

kvalitní
slovenské
výrobky

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

kvalitní
slovenské
výrobky

3 v 1
SIPANI NEW

sada 3 příručních stolků, materiál: , barevné provedení: dub sonoma, bílá nebo dub canyon, rozměry (ŠxHxV): 50x50x55 cm, 45x45x47 cm, 40x40x39 cmDTD laminovaná

dub sonoma bílá

cena 
za komplet

kvalitní
slovenské
výrobkydub canyon
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moderní konferenční stolek, materiál: , rozměry (ŠxHxV): 90x60x43 cm, v provedení: beton/bílá, dub sonoma/bílá nebo bílá. DTD laminovaná

beton/bíládub sonoma/bílá
kvalitní

slovenské
výrobky

TEYO
konferenční stolek, materiál: , provedení:DTD laminovaná

dub sonoma, (ŠxHxV): 120x59x55 cm.
konferenční stolek, materiál: MDF (PVC fólie), provedení: wenge,

(ŠxHxV): 100x60x45 cm.

TROY

DAMOLI

bílá

BELTON
konferenční stolek, materiál: MDF + čiré sklo + matné sklo,

barevné provedení: beton, (ŠxHxV): 110x65x40 cm.

1.190,- 1.670,- 1.670,-
1.860,-

1.760,- 1.760,- 1.760,-

1.840,- 1.840,- 1.840,-

1.840,- 1.840,- 1.840,-

2.280,- 1.870,-

1.890,-

moderní set 2 kulatých konferenčních stolků s odnímatelnou
deskou a úložným prostorem, materiál: MDF + kov, provedení:

dub + černý kov, (průměr x V): 60x33,5 cm, 37x37,7 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

2.690,-
2.990,-

GROTO



LIBOR NEW
konferenční stolek, materiál: MDF, provedení: bílá extra vysoký

lesk HG + sklo čiré-tvrzené 8mm, (ŠxHxV): 100x60x42 cm.

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

Libor NEWLIBOR NEW

vý
šk

a 
až

 5
5 

cm

dub san remobuk bílá

 
konferenční stolek, materiál: DTD laminovaný (16 mm), barevné provedení: dub sonoma, buk, bílá, dub canyon nebe dub san remo, rozměry (ŠxHxV): 110x60x55 cm.

GAUDI GAUDI GAUDI kvalitní
slovenské
výrobky

JAGO

konferenční stolek, materiál: MDF foliovaná + tvrzené sklo (8mm / 5mm),
provedení: wenge s čirým a černým sklem, (ŠxHxV): 100x60x45 cm.

dub sonoma

dub canyon

GAUDI

vý
šk

a 
až

 5
5 

cm

konferenční stolek, , ABS hrany, provedení: bílá/černá nebo bílá/dub sonoma, (ŠxHxV): 120x71x44 cm. DTD laminovaná
Stolky lze kombinovat s jídelními stoly KRAZ ze strany 182.

bílá/černá bílá/dub sonoma

barevné provedení nabízeného stolku Intersys

wenge luisiana dub sonoma

stolek, rozměry (ŠxHxV): 110x65x48 cm, dub sonoma,

švestka, dub sonoma truflový, wenge luisiana.

INTERSYS NEW 22 

švestka
truflový

kvalitní
slovenské
výrobky

konferenční stolek, materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: dub sonoma/bílá, rozměry (ŠxHxV): 91,8x67,5x43,2 cm

VAVRO NEW dub sonoma/bílá
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PULA

GAUDI

vý
šk

a 
až

 5
5 

cm

moderní výškově nastavitelný konferenční stolek
s ručním zvedacím mechanismem, materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: dub sonoma/bílá, rozměry: (ŠxHxV): 98x50x43-54 cm

BAKER

MAGNO TYP 2
set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF laminovaná bílá mat

+ chrom, rozměry (ŠxHxV): 100x40x35cm a 40x50x40 cm

MAGNO TYP 3
set 3 konferenčních stolků, provedení: MDF laminovaná bílá mat

+ chrom, rozměry (ŠxHxV): 40x40x42cm, 35x35x39cm a 30x30x36 cm

dub sonoma

DOBLO
sada 2 konferenčních stolků, materiál: MDF-plát + borovicové masivní dřevo - nohy, barevné provedení: bílá + žlutomedová

+ přírodní (nohy), šedá + přírodní (nohy) nebo šedá + bílá + přírodní (nohy), (ŠxHxV): 48x35x88 cm, 60x40x98 cm.

nové barevné provedení

žlutomedová + přírodní (nohy)

bílá + přírodní (nohy)

šedá + přírodní (nohy)
šedá + přírodní (nohy)

bílá + přírodní (nohy)

4.260,-

3.440,-

2.090,- 1.970,-

1.890,-

1.850,-2.090,-

2.230,-

2.080,- 1.950,-

2.230,-

2.230,- 2.230,- 2.230,-

1.990,-

2.190,- 2.190,- 2.190,-



set 2 konferenčních stolků, provedení. MDF laminovaná
bílá mat, dub sonoma, ořech nebo buk + černé kovové nohy, (ŠxHxV):

75x75x37 cm a 65x65x32 cm. V provedení buk pouze do vyprodání zásob.

sada 2 konferenčních stolků, materiál: MDF + dřevo,
provedení: bílá + buk, rozměry: (průměr x V): 50x45cm, 40x40cm.

MALTO NEW

bílá/dub sonoma

 
dub sonoma 

černá/bílá

kvalitní
slovenské
výrobky

bílá

DRON

víceúčelový rozkládací konferenční stolek

DRON

 
konferenční stolek, materiál: , barevné provedení: dub sonoma, bílá, bílá/dub sonoma, černá/bílá, DTD laminovaná

rozměry (ŠxHxV): 95 - 170x60-95x40 cm.

DRON

otočný konferenční stolek, provedení: chrom + černé sklo,
(ŠxHxV): 58-138x50x43 cm, dvě otočné části (průměr 50 a 40 cm).

Model pouze do vyprodání zásob

MOIRA
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konferenční stolek, provedení: ořech MDF laminovaná + černé tvrzené
sklo, rozměry (ŠxHxV): 119,5x73x45 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

RAYMOND DRON

set 2 konferenčních stolků, provedení.  bílá mat, dub sonoma, ořech nebo buk + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 75x75x37 cm a 65x65x32 cm.MDF laminovaná

KASTLER typ 1

bílá dub sonoma ořech

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

dub sonoma

KASTLER typ 3
bílá ořech

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

KASTLER typ 2

bílá dub sonoma

ARIADNA
konferenční stolek, provedení: DTD fóliovaná dub sonoma + bílá

, lamino, (ŠxHxV): 107x77x44 cm.extra vysoký lesk HG

KASTLER typ 1

buk

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

SVEN

2.250,-

2.540,- 2.540,-

1.730,-

2.540,- 2.540,-

2.180,- 2.540,- 1.990,-
2.090,-

1.990,-
2.090,-

1.990,-
2.090,-

1.990,-
2.090,-

1.490,- 1.430,- 1.390,-

1.490,- 1.490,- 2.330,-



konferenční stolek se zásuvkou, materál: MDF + čiré sklo (10mm),
provedení: , (ŠxHxV): 110x60x40cm.bílá s extra vysokým leskem HG

DAISY 2 NEW

konferenční stolek, materiál: chrom + MDF - bílá extra vysoký
lesk HG, rozměry (ŠxHxV): 100x60x30 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

LOTTI

LEONEL
konferenční stolek, provedení: chrom + sklo - čiré s bílým

okrajem, (ŠxHxV): 85x85x45 cm.

KONFERENČNÍ STOLKY

LARS NEW
konferenční stolek, materiál MDF foliovaná + čiré sklo, barevné provedení:

bílá + černá , (ŠxHxV): 100x60x42 cm.s extra vysokým leskem HG

sada 2 konferenčních stolků, materiál: MDF + dřevo, provedení: bílá + buk,
rozměry: (ŠxHxV): 116x66x45 cm, 75x43x39 cm. možnost kombinovat

s jídelním stolem DIDIER ze strany 171.

FOLKO NEW
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moderní konferenční stolek se zásuvkou, materiál:
, (ŠxHxV): 110x58x43 cm v provedení: bílá/dub wotan.DTD laminovaná

DAWSONbílá/dub wotan
kvalitní

slovenský
výrobek

bílá/černá kvalitný
slovenský
výrobek

DASTI

moderní konferenční stolek se zásuvkou a odkládacím prostorem, materiál:
, (ŠxHxV): 74x74x40 cm v provedení bílá nebo dub sonoma.DTD laminovaná

DALANbílá dub sonoma

moderní konferenční stolek na kolečkách, materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 110x59x43 cm, korpus bílý až 22 mm/černý 16 mm

kvalitní
slovenské
výrobky

set 3 konferenčních stolků, provedení: MDF bílá
 + chrom, rozměrys extra vysokým leskem HG

(ŠxHxV): 40x40x42cm, 35x35x39cm a 30x30x36 cm

ENISOL TYP 3
set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF bílý stříkaný

mat + chrom, rozměry (ŠxHxV): 75x75x37cm a 65x65x32 cm.

ENISOL TYP 1
set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF bílá

 + chrom, rozměrys extra vysokým leskem HG
(ŠxHxV): 100x40x35cm a 40x50x40 cm

ENISOL TYP 2

GABRIEL
konferenční stolek, materiál: ocel + sklo - tvrzené;

(ŠxHxV): 120x65x45 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

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

kvalitní
slovenské
výrobky

 bílá/grafit  bílá/dub sonoma

DALEN
designový konferenční stolek, materiál: MDF + kov, provedení:

světlý dub + černý kov, (ŠxHxV): 110x60x45 cm.

BORMO

moderní konferenční stolek na kolečkách se zásuvkou a odkládacím
prostorem, materiál: , (ŠxHxV): 112x58x42 cmDTD laminovaná

v provedení dub sonoma/bílá.

DECHEN
dub sonoma/bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

konferenční stolek, provedení: francouzský ořech nebo dub sonoma,
, (ŠxHxV): 80x48x39 cm. V barevném provedeníMDF laminovaná

francouzský ořech pouze do vyprodání zásob.

DEREK

dub sonoma

francouzský ořech

set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF (PVC fólie) černá
  + chromové nohy, rozměry (ŠxHxV): 75x75x37cm a 65x65x32 cm.

Doplnění zásob 22.02.2021.

AMIAS

2.640,-

2.590,-

2.930,-

2.790,- 2.790,-

3.180,-
1.390,-

3.250,-
3.870,-

3.180,- 3.990,-

3.350,- 3.490,- 2.440,-
3.160,-

3.170,- 3.490,- 2.790,-

2.680,- 3.240,-
3.360,-

3.250,-

1.440,-
dub sonoma francouzský ořech



novinky

MORINO
set 2 konferenčních stolků, materiál: kov + tvrzené sklo, barevné

provedení: gold chrom-zlatý + černá nebe rose gold chrom-růžový + černá,
(ŠxHxV): 50x50x50 cm, 42x42x45 cm. Na skladě od 11.1.2021.

DEMBA NEW
konferenční stolek s úložným prostorem - zásuvka v otočné

části, provedení: MDF bílý/ ,černý extra vysoký lesk
rozměry (ŠxHxV): 110x65x44cm. Model pouze do vyprodání zásob.

     
     

 otočná část

se zá
suvkou

KONFERENČNÍ STOLKY

JULIEN
konferenční stolek, provedení: MDF - bílá extra vysoký lesk HG

+ chrom + čiré tvrzené sklo - 8mm, (ŠxHxV): 110x65x40 cm.
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konferenční stolek, MDF + dub sonoma,bílá extra vysoký lesk HG 
tvrzené čiré sklo (8mm), (ŠxHxV): 110x60x40 cm.

KONTEX 2 NEW HAGY
konferenční stolek, MDF , tvrzené čirébílá extra vysoký lesk HG

sklo (8mm), (ŠxHxV): 110x60x40 cm.

RUPERT
konferenční stolek s dvěma taburety, materiál MDF + čiré tvrzené sklo

(8 mm) + chrom, provedení: bílá + , (ŠxHxV):černá extra vysoký lesk HG
130x70x45 cm.

set 2 kulatých konferenčních stolků, materiál: MDF + kov, provedení: dub + černý kov, bílá + černý kov nebo
 beton + černý kov, (průměr x V): 80x45 cm, 50x40 cm. V barevném provedení bílá + černý kov skladem od 11.01.2021

dub + černý kov bílá + černý kov

DIKARO
konferenční stolek se zásuvkou, provedení: MDF

, (ŠxHxV): 90x60x44 cm.- bílá extra vysoký lesk HG
Po vysunutí zásuvky (Š) 123 cm.

VITOR

set 2 konferenčních stolků, materiál: kov + tvrzené sklo, barevné provedení: rose gold chrom-růžový + černá
nebo gold chrom-zlatý + černá, rozměry (ŠxHxV): velký 35,5x48x46,5 cm; malý 34x42x40,5 cm. Na skladě od 11.1.2021.

novinky

ROSALO

konferenční stolek, materiál: kov + tvrzené sklo, barevné provedení:
rose gold chrom-růžový + černá nebo gold chrom-zlatý + černá, (ŠxHxV): 85x85x46 cm. Na skladě od 11.1.2021.

novinky

VALERO
příruční stolek, materiál: kov + tvrzené

sklo, barevné provedení: rose gold chrom-růžový + černá nebo gold
chrom-zlatý + černá, (ŠxHxV): 45x45x50 cm. Na skladě od 11.1.2021.

novinky

černá + rose gold chrom - růžový

černá + rose gold chrom - růžový

černá + gold chrom - zlatý

černá + gold chrom - zlatý
černá + gold
chrom - zlatý

černá
+ gold chrom-zlatý

černá + rose gold
chrom - růžový

černá + rose
gold chrom - růžový

LAVERNE TYP 1
konferenční stolek a odkládací stolky, provedení: DTD laminovaná v provedení dub + černé kovové nohy, rozměry typ 1 (ŠxHxV): 120x48x32 cm, typ 2 (ŠxHxV): 60x40x60,5 cm, typ 3 (ŠxHxV): 55x48x56,5 cm. Na skladě od 22.02.2021.

LAVERNE TYP 2 LAVERNE TYP 3

novinka novinky

beton + černý kov

nové barevné
provedení

typ 1 a typ 3

NAVIN
Konferenční stolek, materiál: MDF foliovaná, barevné provedení:

+ švestka, rozměry (ŠxHxV): 1260x620x480 mmbílá vysoký lesk HG 

1.990,-
2.090,-

2.990,- 2.990,-
2.860,-

3.090,- 3.090,- 1.680,-

850,-

660,- 690,-

3.440,-
3.850,-

3.680,-
3.790,-

4.990,-

4.580,- 4.190,-
4.320,-

2.730,-

IKLIN

4.250,-

4.740,-
5.350,-

MELIDA

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

SONIC
otočný konferenční stolek, provedení: MDF

,černá nebo bílá extra vysoký lesk HG
(ŠxHxV): 115x80x35,5 cm. Doplnění zásob od 30.06.2021.

6.460,- 6.460,- 5.840,-



GENTA

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

bílá/šedá

bílá/černá

dub sonoma/bílá

obývací stěna, materiál: , provedení: bílá/dub zlatý, bílá/sosna tmavá nebo dub lefkas/zelená, rozměry: závěsná skříňka (ŠxHxV): DTD laminovaná
55x31x77 cm, RTV stolek, rozměry: (ŠxHxV): 175x39x34 cm, police, rozměry : (ŠxHxV): 120x20x20 cm. Možnost doobjednat LED osvětlení v ceně: 750,-Kč.ROSO

bílá/dub zlatý

bílá/sosna tmavá

dub lefkas/zelená

80 OBÝVACÍ NÁBYTEK

4.390,-

4.990,-

PLATINUM FIJI
obývací stěna, materiál: , barevné provedení:DTD laminovaná
dub wotan / bílá, rozměry: (ŠxHxV): 240x39x180 cm.

4.960,-

novinka

obývací stěna, materiál: , barevné provedení: dubDTD laminovaná
wotan / bílá, rozměry: (ŠxHxV): 240x38x145cm.

5.540,-

novinka



luxusní TV a media stěna, , barevné provedení: bílá/MDF/DTD laminovaná bílý extra vysoký
lesk HG, rozměry: (ŠxHxV): 185x37x162 cm, prostor na TV: (ŠxV): 138x107 cm, výklopná horní
a dolní část, po obou stranách (zboku) jsou po 4 police.

MONTEREJ

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

bílá/bílý HG

bílá/černý HG

LUGO 2
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6.830,-

3.140,-

6.990,-
8.990,-

7.870,-
10.120,-

ADGE
luxusní TV & media stěna s RGB-osvětlením, ,DTD laminovaná
přední plochy  + bezpečnostní sklo, MDF s extra vysokým leskem HG
provedení: bílá, (ŠxHxV): stěna: 226x40x163 cm, prostor na TV:
145x36x100 cm, vlevo a vpravo jsou po 3 skleněné police, nahoru a dolů po 2 police.

SOFI
obývací stěna, MDF / DTD laminovaná,

extra vysoký lesk HGprovedení: dub nelson / bílý - ,
závěsná skříňka se sklem - dvířka s dotykovým systémem
PUSH UP rozměry: (ŠxHxV): 268x49x208 cm

12.890,-

nastavte si vlastní odstín RGB osvětlení

14.690,-

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

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

obývací stěna s  (bílé podbarvení), materiál: DTD fóliovaná,LED osvětlením
barevné provedení: dub sonoma + čiré sklo, rozměry (ŠxHxV): 230x38x185 cm.FRONTAL 1 FRONTAL 2
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FIDEL moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen nebo ložnic, materiál:  Barevné provedení: dub craft zlatý/grafit šedá. Možnost dokoupení DTD laminovaná/dvířka MDF.
LED osvětlení do skleněných vitrín A1, A2, C a H v ceně /1 ks. Komponenty se objednávají jednotlivě a všechny jsou  Postel je dodávána bez matrace a roštu. 330,-Kč na skladě - ihned k odběru.
Možnost dokoupení matrace a roštu v pevném rámu s rozměrem 160x200 z naší nabídky na straně 192 a 193.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

Věšáková skříň
s policí Q

 95x58x200,5

Postel 160 Z2
166,8x207,8x82

(bez roštu a matrace)

Noční stolek
  54,6x42x54,5

jídelní
 stůl Srozkládací

 155- x86x77204
Konferenční stolek T

 90x70x40,5

policová skříň I
 95x42x159,5

 Policová skříň 
pravá V2

  54,7x42x200,5

 Policová skříň
levá V1

 54,7x42x200,5

Regál otevřený
pravý R2

54,7x42x200,5

Regál otevřený 
levý R1

 54,7x42x200,5

Vitrína H
 90x42x200,5

LED za příplatek
v ceně 330,-Kč

 Police U
 90x25x33,2

 Police D
 135x25x33,2

RTV stolek J 
 135,2x42x54,5

Komoda G
 95x42x91

Komoda E
 135x42x91

Věšáková skříň
3D s policemi F
 135,2x58x200,5

Vitrína C
 95x42x159,5

LED za příplatek
v ceně 330,-Kč

Vitrína pravá A2
 54,7x42x200,5
LED za příplatek
v ceně 330,-Kč

Vitrína levá A1
 54,7x42x200,5
LED za příplatek
v ceně 330,-Kč

RTV stolek B
135,2x42x54,5

5.650,-

MESIRE systém komod MESIRE, materiál: , barevné provedení: bílá extra vysokýDTD laminovaná s extra vysokým leskem HG
lesk HG/bílá, černá extra vysoký lesk HG/dub wotan nebo krémová extra vysoký lesk HG/dub sonoma.

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Typ 1 100x40x119 cm

bílá extra HG vysoký lesk/bílá bílá extra HG vysoký lesk/bílákrémová extra HG vysoký lesk/dub sonoma

b
ílá

 s
 e

xt
ra

 v
ys

o
ký

m
le

sk
em

 H
G

/b
ílá

Typ 2 165x40x80 cm

b
ílá

 s
 e

xt
ra

 v
ys

o
ký

m
le

sk
em

 H
G

/b
ílá

Typ 3 100x40x80 cm

Typ 1 Typ 2 Typ 4
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vá
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G
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G
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u
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o
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n

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

 X1  X2

5.990,-

Typ 4 65x40x80 cm

6.990,- 3.790,-

5.650,-

6.990,- 6.350,-

6.330,- 4.650,-

780,- 960,- 8.250,-

4.150,- 3.580,-

4.160,- 4.160,- 4.990,- 4.990,- 11.190,- 7.220,-

2.030,-

2.390,-

5.090,-

5.770,-

5.190,-



REGIA

sosna canyon

ALICANTE

obývací stěna, , provedení:dub grandson/bílá, rozměry: (ŠxHxV): 260x30-40x171,5 cm, , rozměry: DTD laminovaná komoda

osvětlení (bílé podbarvení) v ceně: .740,-Kč
(ŠxHxV): 155x30-44x93,5 cm, , rozměry: (ŠxHxV): 120x60x53 cm, ke komodě doporučujeme zakoupit LED konferenční stolek

komoda

konferenční stolek
bílá

obývací stěna

4.790,-

ATLANTIS 2
obývací stěna s LED osvětlením, materiál: . Barevné DTD laminovaná
provedení: dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 280x45x190 cm.
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KLARK
obývací stěna s  (bílé podbarvení), materiál: ,LED osvětlením DTD laminovaná
barevné provedení: bílá + beton, rozměry (ŠxHxV): 270x38x200cm.

novinka

4.980,-

5.740,-

2.790,-

8.290,-

8.790,-
11.590,-

KEVIN

dub sonoma / bílá

bílá / černá

kvalitní
slovenský
výrobek

slovenský

bílá / dub artisan

Kvalitní slovenský výrobek.
bílá / černá, bílá / dub artisan nebo dub sonoma / bílá, rozměry: (ŠxHxV): 200x35,3x170 cm. 

obývací stěna, materiál: , barevné provedení: DTD laminovaná

3.390,-

bíla nebo sosna canyon, 

obývací stěna, materiál: DTD 
laminovaná, 

barevné provedení: 

rozměry (ŠxHxV): 175x37x190 cm.

6.780,-



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

DTD laminovaná

BRISTOL
obývací stěna, ,

provedení: dub Wotan/lava hnědá super
mat, dvířka s dotykovým

systémem PUSH UP, rozměry:
(ŠxHxV): 240x50x196 cm, komoda

(ŠxHxV) 170x39,6x85 cm v ceně: .

DTD laminovaná

5.190,-Kč

komoda

MIRALDA
obývací stěna, materiál: ,
barevné provedení: bílá extra vysoký lesk HG/dub wotan, rozměry: 
(ŠxHxV): 250 x40 x207,5 cm.

DTD laminovaná s extra vysokým leskem HG
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CALABRIA
obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: 

, barevné provedení: dub sonoma/tmavý beton, rozměry:
(ŠxHxV): 225x40x220 cm.

DTD
laminovanáDULA

obývací stěna, materiál: , barevné provedení: antracit šedá/dub Wotan,
rozměry (ŠxHxV): 200x40x180 cm. Ke obývací stěně doporučujeme dokoupit LED osvětlení
s modrým podbarvením v ceně:

DTD laminovaná

 390,-Kč.

5.690,-

cena za obývací stěnu

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

5.790,-

8.490,-

11.790,-

12.290,-

9.790,-

5.190,-
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11.990,-

bílá/černá - extra vysoký lesk HG

LEO
obývací stěna s LED osvětlením (modré podbarvení)

, fronty MDF extra vysoký lesk highDTD laminovaná
gloss, provedení: bílá/černá - extra vysoký lesk high
gloss nebo bílá/bílá - extra vysoký lesk high gloss.
Rozměry (ŠxHxV): 250x180x42 cm.

ASSOR

komoda

praktická obývací stěna, , provedení: sanDTD laminovaná
marino/ , (ŠxHxV): 300x42-52x200 cm,latte vysoký lesk HG

komoda (ŠxHxV): 130x35x85 cm
Možnost dokoupení  v ceně LED osvětlení 320,-Kč.

bílá/bílá - extra vysoký lesk HG

MYSTIE

konferenční stolek

obývací stěna, materiál: ,DTD laminovaná
barevné provedení: dub sonoma, rozměry:
(ŠxHxV): 220x40x180cm, konferenční stolek

rozměry: (ŠxHxV): 120x63x39 cm.

obývací stěna

obývací stěna

obývací stěna  (bílés LED osvětlením
podbarvení), , provedení:DTD laminovaná

dub nelson/beton - dvířka s dotykovým
systémem PUSH UP, rozměry: (ŠxHxV): 276x48x193 cm

IOVA

obývací stěna, materiál: ,DTD laminovaná
dvířka s dotykovým systémem PUSH UP,

barevné provedení: světlešedá/dub artisan, rozměry
(ŠxHxV): 216x32x190 cm.

OTEN

12.340,-

4.130,-

13.990,- 13.990,-
14.320,-

6.790,-

2.450,-

8.980,-



99

Slone 2
117x37x88 cm

Slone 3
152x37x88 cm

široký rám dodává komodám masivnější efekt, materiál
, barevné provedení: beton + bílá.DTD laminovaná

rozměry jsou uváděny v pořadí ŠxHxV

obývací stěna s /bílé podbarvení, materiál:LED osvětlením  DTD
laminovaná, barevné provedení: beton + bílá lesklá + čiré sklo,
rozměry (ŠxHxV): 304x48x194 cm.

SLONE 

SLONE komody

 lesk  lesk  lesk 

cena za OS

ATLANTIS NEW

dub sonoma

12.990,-

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: , provedení: wenge Luisiana,DTD laminovaná
san remo nebo dub sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 312x48x202 cm.

wenge luisiana

san remo
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KORINA
praktická obývací stěna, materiál: , provedení:DTD laminovaná
dub tmavý + dub jasný, lišty jsou z MDF, úchytky jsou v stříbrné barvě;
rozměry (ŠxHxV) OS: 330x40/54x200cm, rozměry komody:
140x48x100 cm. Prostor na TV (ŠxV): 116x72,5cm Možnost
dokoupení LED osvětlení v ceně 320,-Kč.

komoda

NESEBAR XL

(ŠxHxV): 300x40,2x190 cm, komoda: (ŠxHxV): 156,4x40,2x80,5 
cm v ceně: . K obývací stěně doporučujeme zakoupit 5.580,-Kč
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně:  a ke 1.490,-Kč
komodě LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně: .630,-Kč

barevné provedení: dub lefkas/grafit, rozměry:
obývací stěna, materiál: ,DTD laminovaná

10.960,-
cena za OS cena za komoducena za OS

5.580,-

15.990,-

4.690,- 5.650,-

5.290,-
5.460,-

14.670,-
15.090,-



PRESLI - KOMBINO

sleva
-23%
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luxusní sektorová sestava, vhodná na zařízení obývacích pokojů, materiál: , barevné provedení: DTD laminovaná
san marino/cream nebo švestka/šedý grafit. Všechny komponenty se objednávají jednotlivě a obě barevná 
provedení jsou skladem ihned k odběru.

CHERIS

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Cheris 1 
věšáková skříň
90x55x203 cm 

Cheris 2 
policová

skříň
90x35x203 cm 

Cheris 3
komoda

90x35x114 cm 

Cheris 5
komoda

164x45x80 cm 

Cheris 8
RTV stolek

200x45x39 cm 

Cheris 4
závěsná vitrína
90x35x111 cm  

Cheris 6
závěsná police velká

110x24x41 cm 

4.150,-

Cheris 7 police
110x22x30 cm 

Cheris 9 
konferenční stolek

110x61x48 cm 

obývací stěna s  (bílé podbarvení), provedení: dub sonoma, materiál: DTD fóliovaná, rozměry LED osvětlením
(ŠxHxV): 243,4x41,3x184 cm. Dvířka jednotlivých skříněk mají moderní zaoblené hrany.

obě barevné provedení jsou na skladě - ihned k odběru

švestka/šedý grafit

san marino/cream

IZULA
obývací stěna, materiál: , barevné provedení: dub Yorkshire + tmavě šedý beton, rozměry DTD laminovaná
(ŠxHxV): 209,8x33,9x167,3 cm. K obývací stěně doporučujeme zakoupit LED osvětlení s bílým podbarvením v 
ceně 860,-Kč.

dub wotan/bílá

černá/bílá

WAW NEW
dub truflovy/bílá

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

kvalitní
slovenský
výrobek

beton/bílá

sleva
-18%

4.790,-
5.850,-

10.290,-
13.370,-

5.999,-

4.330,-

3.320,-
3.460,-

590,-

3.830,-
3.990,-

2.340,-
2.440,-

2.490,-
2.610,-

2.290,-
2.390,-

2.640,-
2.750,-

970,-
990,-



SPRING
moderní nadčasový sektorový systém vhodný na zařízení 
obývacích pokojů, materiál: , ABS hrany, DTD laminovaná
barevné provedení: grafit, bílá nebo dub artisan/černý kov. 
RTV skříňky ERTV120 a ERTVSZ120 lze použít jako závěsné 
skříňky (bez kovové podstavy) nebo jako RTV skříňky s 
kovovou podstavou. Do regálu ER66 doporučujeme 
dokoupit úložný box ERR30 v ceně:  / ks ve vámi 750,-Kč
zvolené barevné kombinaci. Všechny komponenty jsou na 
skladě - ihned k odběru ve všech barevných provedeních, 
konferenční stolek se zásuvkou EL60 pouze v provedení 
dub artisan.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

komoda EK180
 180x37x80

6.390,-

4.840,-

regál ER66
66x35x144

1.950,- 2.340,-

3.360,-

RTV stolek ERTVSZ120
120x35x30 cm

+ kovová podstava
EST120 1.520,-Kč

104x30x16 cm, rozměr
s podstavou 120x35x46 cm.

konf. stolek
se zásuvkou EL60

 60x60x42

1.560,-

závěsná
skříňka ED60

  60x37x31

1.790,-

závěsná
skříňka ED90   

 90x37x31

1.390,-

závěsná
police ER90
 90x35x30

3.190,-

990,-

závěsná
police ER60
 60x35x30

1.870,-

police EP30
 30x35x30

750,-

úložný box 
ERR30

 30x35x30

1.090,-

závěsná
skříňka ED30

 30x37x31

2.390,-

police EP60 
 60x35x30

(Cena je uvedena bez
úložných boxů ERR30)

820,-

závěsná
police ER30
 30x35x30

komoda EK120
 120x37x80

4.590,-

RTV stolek ERTV120
120x35x30 cm

+ kovová podstava
EST120 1.520,-Kč

 104x30x16 cm, rozměr
s podstavou130x35x46 cm.

police EP90
 90x35x30

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

komoda 2D4S
160x45x93,5 cm

komoda 3D
110x45x133,5 cm

konferenční stolek
100x60x45,5 cm
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10.390,-
cena za obývací stěnu

bez komody 3D

5.850,- komoda 3D

komoda 2D4S

konf. stolek

10.840,-

6.090,-

6.860,-
7.160,-

2.390,-
2.520,-

5.850,-
6.090,-

6.860,-
7.160,-

2.390,-
2.520,-
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věšáková skříň
s policemi 96

96,5x54x193,5 cm

8.890,-

vysoká vitrína 60

60x40x193,5 cm
LED za příplatek 690,-Kč

5.270,-

závěsná vitrína 96

96,5x40x82,5 cm
LED za příplatek 520,-Kč

3.890,-

komoda 138 se sklem

138,2x40x90,5 cm
LED za příplatek 690,-Kč

5.790,-

komoda 138
138,2x40x90,5 cm

5.790,-

police
138x20x20 cm

1.390,-

nízká vitrína 72

72x40x154 cm
LED za příplatek 520,-Kč

4.890,-

konferenční stolek
100x60x45,5 cm

RTV stolek 138

138,1x40x45,5 cm
LED za příplatek 520,-Kč

2.330,-

RTV stolek 187

187,5x40x45,5 cm
LED za příplatek 520,-Kč

3.950,-

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů a ložnic
, ABS hrany, dvířka a zásuvky s dotykovým systémem

PUSH UP, barevné provedení: dub artisan/šedý grafit nebo bílá/dub
grandson/bílý lesk, čelo postele je čalouněné látkou Solo 267 v barvě
taupe - šedohnědá. Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým
podfarebním. 

. K posteli doporučujeme
zakoupit rošt Basic flex front a matrace s rozměrem 160x200 ze strany
192 a 193.

DTD laminovaná

Všechny komponenty obývacího pokoje v obou barevných
provedeních jsou na skladě - ihned k odběru

CITY

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

6.770,- 4.540,-

3.170,-

4.750,- 4.750,-

1.390,-

2.270,-

4.160,-

2.680,-

3.390,-

lesklesk

bílá/dub grandson/bílý lesk

dub artisan/šedý grafitbílá/dub grandson/bílý lesk

2.270,-

skříň se zrcadlem 220

220x54x202,4 cm
LED za příplatek 1.360,-Kč

18.360,-

komoda D4S 
138,2x40x90,5 cm

6.990,-

noční stolek

60x46x104,5 cm
s LED osvětlením v ceně postel 160x200 s

úložným prostorem 
164,4x210,4x104,5 cm

5.770,-
cena za 2ks 8.970,-

postel s nočními stolky

7.290,-
5.990,-

9.360,-

19.170,-
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HILARD
elegantní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů s 3D
efektem, úchytky kovové, materiál: , ABS hrany, barevnéDTD laminovaná
provedení: dub stirling. Komponenty ze sektorového systému se
objednávají jednotlivě a . Možnost jsou na skladě - ihned k odběru
dokoupení LED osvětlení s bílým podbarvením do skleněných vitrín
AR2 a AR3 v ceně: .1.280,-Kč

7.290,-

skříň věšáková AR1 
98x53x198

korpus hrubý až 50 mm

8.980,-

vitrína AR3   
113x44x165

LED za příplatek:
1.280,- Kč

6.790,-

vitrína AR2 
68x39x198

LED za příplatek:
1.280,- Kč

 komoda AR8   
173x44x125

9.390,-

 komoda AR5   
153x44x88

7.470,-

 komoda AR6   
123x44x88

6.690,-

konferenční stolek AR11 
120x63x54

3.270,-

komoda AR13  
93x44x88

5.490,-

RTV stolek AR9  
143x44x53

5.170,-

2.290,-
police AR10  
140x27x36

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

skříň věšáková
s policemi DA1

 125x57x196

9.990,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

6.990,- 9.260,-

9.990,-
9.260,-

10.790,-
8.980,- 8.290,-

10.480,-
4.290,-

6.990,-
3.290,- 4.490,- 7.290,-

komoda DA6
 175x47x89

závěsná skříňka  DA16
  145x37x50

RTV stolek DA14
 144x47x60

zrcadlo DA22
133x7x66

konferenční stolek 
DA20

116x75x55

jídelní stůl DA19
 146x76x76

skříň věšáková DA3
 75x57x196

 vitrína DA4
 75x42x196

komoda DA7
 165x47x89

nástavec DA18
na komodu DA7

 165x42x106

vitrína DA5
 125x42x158

 komoda DA10
 105x47x125

komoda DA12
 75x47x125

dub lefkas

obě barevné provedení
skladem - ihned k odběru

VILAR
elegantní sektorový systém v jemně barokním stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů a jídelen s , úchytky 3D efektem
kovové, nožičky dřevěné v barvě sosna bílá nebo dub lefkas, materiál: , ABS hrany, barevné provedení: sosna DTD laminovaná
bílá nebo dub lefkas. Komponenty ze sektorového systému v obou barevných provedeních se objednávají jednotlivě a jsou na 
skladě - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od podlahy na prvcích DA1, DA3, DA7, DA6, DA14 je 15 cm a na prvcích DA4, 
DA5, DA10, DA12 je 25 cm.

sosna bílá

dub lefkas

korpus hrubý až 30 mm
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SIRAN
moderní, praktický sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná,
vrchní plát a dvířka ABS hrana, barevné provedení: dub lefkas/černá, nohy plastové/barva černá.
Konferenční stolek má dvířka s dotykovým systémem PUSH UP. Možnost poskládání si sestavy podle
vlastních představ, komponenty se prodávají jednotlivě a jsou na skladě - ihned k odběru.
Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

4.430,-

Typ 1 skříň
věšáková s 1 policí 

81x55x191
Možnost dokoupit police

3ks v ceně 720,- Kč

3.790,-

Typ 2
vitrína

61x40x191
LED za příplatek 670,-Kč

Typ 3
kombinovaná komoda

131x40x131
LED za příplatek 1.230,-Kč

5.790,-

Typ 4
komoda

101x40x121
LED za příplatek 490,-Kč

4.070,-

Typ 5
komoda

181x40x84

6.180,-

Typ 6
RTV stolek
181x40x50

4.550,-

Typ 7
RTV stolek
121x40x50

3.650,-

Typ 8
konferenční stolek

101x61x40

2.740,-

Typ 9
závěsná vitrína

121x30x45
LED osvětlení za příplatek 670,-Kč

2.170,- 790,-

Typ 10
police

120x18x20

sektorový systém s moderním minimalistickým designem vhodný 
na zařízení obývacích pokojů, materiál: , černé DTD laminovaná
masivní dřevo (nohy), ABS hrany, černé dvířka s dotykovým 
systémem PUSH UP, barevné provedení: dub artisan/černá. 
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a 
jsou na skladě - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 16 cm.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

komoda FK151
151x41x74

komoda FK102
102x41x74

6.140,- 4.290,-

konferenční stolek FL102
s 2 zásuvkami

102x68x46

4.890,- 870,-

police FP102
102x19x17

RTV stolek FRTV151
151x41x53

5.190,-

regál FR102
102x41x126

6.690,-

4.650,- 3.970,-

6.060,- 4.240,-

6.450,-

4.750,- 3.810,- 2.860,-

2.260,-



9.990,- 5.580,-
cena za komodu

dub sonoma
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cena za obývací stěnu

ROCHESTER
obývací stěna, , provedení: bílá nebo dub sonoma,DTD laminovaná
rozměry (ŠxHxV): 270x40,2x190 cm, komoda (ŠxHxV):
156,4x40,2x80,5 cm v ceně . K obývací stěně doporučujeme zakoupit5.580,-Kč
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně  a ke komodě890,-Kč
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně .630,-Kč

bílá

JOLK

9.160,-

Věšáková skříň
s policemi 4D

 90x55x190

elegantní sektorový systém v moderním stylu 
vhodný na zařízení obývacích pokojů, materiál: 
DTD laminovaná, MDF dvířka. Barevné 
provedení: bílá/ . bílý extra vysoký lesk HG
Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé 
podbarvení) do skleněných vitrín v ceně . 380,-Kč
Komponenty se objednávají jednotlivě a všechny 
jsou na skladě - ihned k odběru.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

5.160,-

Policová
skříň 2D  

 50x42x190

5.470,-

 Vitrína 1D1W  
 50x42x190

LED za příplatek v ceně 380,-Kč

Vitrína 2D2W  
90x42x148,5

LED za příplatek v ceně 380,-Kč

7.470,-

Komoda 3D3S  
135x42x89

7.470,-

Komoda 2D2S  
90x42x89

4.990,-

RTV stolek 6S/140  
140x45x43,5

5.990,-

Konferenční stolek 120
120x60x50

2.840,-

Police 140
140x23x30

1.640,- 1.190,-

Police 90
90x23x30

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

elegantný sektorový systém v modernom štýle 
vhodný na zariadenie obývacích izieb, materiál: 
DTD laminovaná, MDF dvierka. Farebné 
prevedenie: biela/biely . extra vysoký lesk HG
Možnosť dokúpenia LED osvetlenia (biele 
podfarbenie) do sklených vitrín v cene .  13€
Komponenty sa objednávajú jednotlivo a všetky 
sú na sklade - ihneď k odberu.



Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

luxusní systém komod, materiál: ,DTD laminovaná
zaoblené hrany dvířek, fronty - MDF frézovaná

 v bílé barvěs extra vysokým leskem high gloss

Spice 3
komoda 4Z+2D

165x40x80 Spice 4
komoda 4Z
50x40x80

Spice RTV stolek
165x40x42

SPICE

ADONIS
luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů
s LED osvětlením (bílé podbarvení), , předníDTD laminovaná
fronty provedení:- MDF extra vysoký lesk:  bílá/bílý extra
vysoký lesk HG. Ceny vitrín jsou včetně LED osvětlení. Všechny
komponenty skladem - ihned k odběru.

bílá

SALESAdub sonoma

7.290,- obývací stěna, materiál: , barevné provedení: bílá nebo dub sonoma,DTD laminovaná
(ŠxHxV): 234,8x40,2x175 cm. Ke obývací stěně

doporučujeme dokoupit LED osvětlení s modrým podbarvením v ceně .630,-Kč
Sales komoda, materiál: , barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, DTD laminovaná

rozměry: (ŠxHxV): 140,4x40,2x80 cm.
Ke komodě doporučujeme zakoupit LED osvětlení s modrým podbarvením v ceně: .630,-Kč

bílá dub sonoma

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

ověřená kvalita
doporučujeme

závěsná vitrína
s LED AS 08
60x35x119

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

komoda AS 01
79x35x103

RTV stolek s LED AS 30
170x42x46

990,-
 police AS 05
170x24x20

komoda ASK6
149x42x86

vitrína s LED AS 10
60x188x35

€164 komoda AS 01
79x35x103

€228
komoda ASK6

149x42x86

€129
závesná vitrína 

s LED AS 08
60x35x119

€179
 vitrína s LED AS 10

60x188x35

€35 polica AS 05
170x24x20

€173 RTV stolík s LED AS 30
170x42x46

€155

konferenčný stolík AS96
110x60x45

€155

čierna

biela
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konf. stolek AS96
110x60x45

7.990,-

4.990,- 4.990,-

1.090,-

3.690,-
3.990,-

6.290,-
6.890,-

4.590,-
4.990,-

4.960,-
5.390,-

4.290,-
4.690,-

5.090,-
5.590,-

7.870,-

3.680,-

4.690,-
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Lynatet 34
komoda 2D-1S
85x42x86,5 cm

Lynatet 35
komoda 2D-1S

109,5x42x86,5 cm

Lynatet 40
komoda 3D-2S

164x42x86,5 cm

Lynatet 42
komoda 3D

164x42x86,5 cm

Lynatet 65
skříňka visící 1D

54,5x28x54,5 cm

Lynatet 66
skříňka visící 1D

54,5x28x54,5 cm

Lynatet 51
komoda 3D

164x42x45,5 cm

Lynatet 50
komoda 2D-1S

164x42x45,5 cm

Lynatet 01
vitrína 3D

64x42x194,5 cm

Lynatet 05
vitrína 3D- 1S

85x42x194,5 cm

Lynatet 20 A
věšáková skříň 2D

s policí
85x59x194,5 cm

Lynatet 32
vitrína 3D-1S

85x42x143 cm

Lynatet 33
vitrína 3D-1S

109,5x42x143 cm

Lynatet 70
stolek

90x90x38,5 cm

Lynatet 67
skříňka visící 3D
164x42x54,5cm

7.830,-
Lynatet 60

police
150x20x19,5 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů, provedení: bílá + dub sonoma truflový,
 odolná vůči poškrábání, vlhkosti a vysoké teplotě. Přední části jsou vyrobeny z MDF bílé

barvy , německý design s elegantními doplňky v hnědé barvě. Dvířka jednotlivých
skříněk mají moderní zaoblené hrany. Možnost dokoupení LED osvětlení QUATRO (bílé podbarvení)
vitrín: jednobodové světlo v ceně 920,-Kč/ks nebo dvoubodové světlo v ceně 1.350,-/ks.

DTD laminovaná
extra vysoký lesk HGLYNATET

rychlá dodávka - všechny prvky na skladě:rychlá dodávka - všechny prvky na skladě:

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, provedení: bílá + dub sonoma truflový,  odolná vůči poškrábání,
vlhkosti a vysoké teplotě. Přední části jsou vyrobeny z MDF bílé barvy , německý design s elegantními doplňky v hnědé
barvě. Dvířka jednotlivých skříněk mají moderní zaoblené hrany. Ke postelím doporučujeme zakoupit rošty a matrace s rozměrem 140x200,
160x200 nebo 180x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.

DTD laminovaná
extra vysoký lesk HG

Lynatet 23
skříň 4D

218,5x59x209 cm

Lynatet 22
skříň 3D

164x59x209 cm

extra vysoký lesk HG

Lynatet 44
komoda 4S

96x42x86 cm

Lynatet 96
noční stolek

50x42x39,5 cm

Lynatet 95
noční stolek

50x36x77,5 cm

Lynatet 91
postel 140

145,5x206x86 cm

Rozměry jsou uváděny
v pořadí (ŠxHxV):

Lynatet 92
postel 160

165,5x206x86 cm

Lynatet 93
postel 180

185,5x206x86 cm

140x200 160x200 180x200

všechny ložnicové prvky jsou nyní na skladě - ihned k odběru:všechny ložnicové prvky jsou nyní na skladě - ihned k odběru:

moderní design - oblé hrany dvířek
Lynatet 80

PC stůl
125x61,9x72,8 cm

7.990,-

9.640,-
9.920,-

8.450,-
8.690,-

1.480,-

7.650,-
7.870,-

8.850,-
8.990,-

5.170,-
5.320,-

8.690,-
8.940,-

7.640,-
7.870,-

4.990,-
5.130,- 4.470,-

4.590,-

5.620,-
5.780,-

2.080,- 2.050,-

5.230,-
5.380,-

5.050,-
5.190,-

3.120,-

19.990,-
20.580,-

6.090,-
6.280,-

2.290,-
2.470,-

14.890,-
14.990,-

7.530,-
7.750,-

8.130,-
8.360,-

8.760,-
9.010,-



Konferenční stolek
106x68x35

LEONARDO

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů a jídelen s LED osvětlením, materiál:  odolná vůči
poškrábání a vlhkosti, provedení: dub riviera + extra . V ceně je zahrnuto LED osvětlení po obvodu skříněk
obývací stěny, možnost dokoupení LED osvětlení Square navíc do sklených vitrín: jednobodové světlo v ceně /ks nebo
dvoubodové světlo v ceně /ks.  Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě, jsou 

DTD laminovaná
vysoký lesk HG bílá

700,-Kč
910,-Kč

skladem - ihned k odběru.

Vitrína pravá R - 01
60x42x164

Vitrína levá L - 01
60x42x164

Vitrína R - 03
60x42x198

pravá Vitrína L - 03
60x42x198

levá Vitrína R - 02
60x42x124

pravá Vitrína L - 02
60x42x124

levá Komoda R - 04
107x42x124

pravá Komoda levá L - 04
107x42x124

RTV stolík 01
146x42x42

RTV stolík 02
130x42x42

Komoda 01
158x42x89

Komoda 02
158x42x89

Polica 01
120x20x25

Polica 03
130x20x28

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

3.290,-

Jídelní 
140-180x85x76,5

stůl rozkládací

Skříň 2D 01
103,1x56x198,5

Regál L 01
60x42x198,5

Regál P 01
60x42x198,5

systém tichého dorazu zásuveksystém tichého zavírání dvířek
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FREDO
obývací stěna a komoda, materiál: 

. Barevné provedení:
dub sonoma/bílý mat, rozměry (ŠxHxV) obývací stěna:

275x56x190 cm, rozměry (ŠxHxV) komoda: 135x45x95 cm.
Možnost dokoupení 1-bodového 

ke obývací stěně v ceně 

DTD
laminovaná, ABS hrany

LED osvětlení
710,-Kč.

11.850,-
obývací stěna

komoda

12.420,-

3.970,-
4.160,-

3.390,-

3.290,-
3.390,-

11.390,-
11.720,-

9.590,-
9.880,-

9.590,-
9.880,-

8.270,-
8.490,-

8.270,-
8.490,-

6.540,-
6.720,-

6.540,-
6.720,-

9.490,-
9.790,-

9.490,-
9.790,-

1.250,- 1.290,-

6.470,-
6.660,-

5.280,-
5.430,-

8.990,-
9.450,-

9.360,-
9.620,-

2.350,-

5.090,-
5.230,-
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KNOX

kombinovaná skříň E1
80x50,2x196,4

policová skříň E2
40,9x50,2x196,4

vitrína E3
40,9x38,2x196,4

Led za príplatok 730,-Kč

komoda E5
80x38,2x123

komoda E7
80x38,2x83,8

regál E8
41x38,2x162,2

závěsná skříňka E9
80x26,2x40,8

police E10
119,3x15,6x14

police E11
80x15,6x14

konf. stolek E13
80,6x80,6x44,6

skříňka s policemi E12
 40,9x38,2x162,2

PC stůl E14
 112x50,2x78,2

závěsná police E15
37,3x25x37,4

závěsná police E16
37,3x21x37,4komoda E6

119,3x38,2x83,8

RTV stolek E4
132x38,2x44,6

4.290,-

ASOLE obývací stěna, barevné provedení: dub sonoma + bílá,
materiál: DTD fóliovaná, rozměry (ŠxHxV): 230x40x190 cm.

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů nebo studentských pokojů, materiál: DTD 
laminovaná, ABS hrany, úchytky dřevěné, barevné provedení: ořech select/bílá. Všechny komponenty jsou
skladem - ihned k odběru 730,-Kč. Možnost zakoupení LED osvětlení s bílým podbarvením ke vitríně E3 v ceně .

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

5.760,- 3.790,- 3.890,- 2.490,-

4.430,-

2.190,-
750,-

690,- 2.670,-
3.080,-

980,-

3.790,- 5.190,- 3.690,-

3.250,- 890,-

VIVIEN obývací stěna, materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: dub artisan, rozměry: (ŠxHxV): 240x37x180cm. 

novinka

5.290,-



regál otevřený
levý R1

50,1x40x200 cm

VINCO

skladem - ihned k odběru.

elegantní sektorový systém v moderním stylu vhodný na 
zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná/MDF 
dvířka, ABS hrany. Barevné provedení: dub Wotan/extra 
vysoký lesk HG bílá. Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé 
podbarvení) do skleněných vitrín A1, A2 a C v ceně 330,-
Kč/1ks. Komponenty se objednávají jednotlivě a všechny jsou

regál otevřený
pravý R2

50,1x40x200

věšáková skříň
s policí F

80,1x56x200 cm

vitrína levá A1
50,1x40x200 cm
LED za příplatek 

330,-Kč

vitrína pravá A2
50,1x40x200 cm
LED za příplatek 

330,-Kč
 

policová skříň
levá V1

50,1x40x200 cm

policová skříň
pravá V2

50,1x40x200 cm

police D
118x20x21

police U
78x20x21

vitrína C
80x40x145 cm

LED za příplatek 330,-Kč

konferenční stolek T
120x60x44,5 cm

komoda E
80,1x40x85,1 cm

komoda G
120,1x40x85,1 cm

RTV stolek B
133,3x45x48 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

BERGEN

sektorový systém s moderním minimalistickým designem vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen nebo
předsíní, materiál: /černé masivní dřevo (nohy), ABS hrany, dvířka s dotykovým systémemDTD laminovaná
PUSH UP, barevné provedení: dub jackson hickory/grafit. Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým
podbarvením. Všechny komponenty jsou , jídelní stůl BL140 na objednávku,skladem - ihned k odběru
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

8.390,-

vitrína BWT104 
104x39x185 cm
LED za příplatek 

1.270,-Kč

vitrína BWT54 
54x39x185 cm

LED za příplatek 
810,-Kč

 komoda BKD104 
104x39x126 cm

skříňka na
boty BGD54 

54x39x112 cm

komoda BK154 
154x39x84 cm

komoda BK104 
104x39x84 cm

RTV stolek BRTV154 
154x39x57 cm

RTV stolek BRTV104 
154x39x57 cm

předsíň BGD104 
104x19x104 cm
(věšáková stěna)

104x39x57 cm (botník)

na objednávku
jídelní stůl BL140

140x80x75 cm

police BP104 
104x19x12 cm

cena za komplet

moderní
design

konferenční stolek BL104
104x68x47 cm
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5.290,-

8.690,-

5.150,-

3.280,-
6.390,- 4.590,-

4.450,-
940,-

4.760,-

3.990,- 5.290,-

930,- 690,-

3.340,-

2.390,-

7.630,- 3.870,- 5.790,- 5.140,-3.870,- 5.790,- 5.140,-

5.490,-

6.290,- 3.590,-



moderní víceúčelový sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná,
provedení: dub sonoma. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou . Postel jeskladem - ihned k odběru
dodávána bez roštu a matrace. Matrace s rozměrem 160x200 lze dokoupit na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

Typ 2
Skříň věšáková

se zásuvkou 4d1s 
 88x55x210 cm

Typ 3
Vitrína se zásuvkou

 2d2w1s
 88x40x210 cm

Typ 4
Vitrína so zásuvkou

 1w3s 
 57x40x210 cm

Typ 5
Regál se zásuvkou

 1d3s 
 57x40x210 cm

Typ 6
Regál otevřený

s 2 zásuvkami 3s
 57x40x210 cm

Typ 7
Vitrína se zásuvkou

2w2d1s
 87x40x154

Typ 8
Postel 160

(bez roštu a matrace) 
 165,5x205x85 cm

Typ 9
Komoda se zásuvkou  2d1s

 87x40x92 cm

Typ 10
Komoda se zásuvkou 2d5s 

  127x40x92 cm

Typ 11 Komoda se zásuvkou
4d1s 

 168x40x92 cm

Typ 12
PC stůl 1d1s/120

 120x60x75 cm

Typ 13 Noční stolek 1s
 46,5x42x45 cm

Jídelní  stůlrozkládací
Grand typ 12
 161x91x77 cm

Typ 15 Konferenční stolek 120
 120x60x50,5 cm

Typ 16 RTV stolek 2d
 127x42x51 cm

Typ 17 Regál visací 130
 127x28x30,5 cm

Typ 18 Panel 120
 120x25x50 cm

Typ 19 Police 90 
 87x22x20 cm

Typ 20 Police 130
 127x22x20 cm

NORTY
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

6.490,-
cena za obývací stěnu

bílá/beton světlý

dub sonoma

dub sonomabílá/beton světlý

BREAK obývací stěna a komoda, materiál: , barevné provedení: bílá/beton světlý nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV) obývací stěna: DTD laminovaná
230x40,2x200 cm, komoda: 154x86x40 cm. K obývací stěně a komodě doporučujeme zakoupit 2-bodové LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně: 920,-Kč.

cena za komodu

Typ 1
Skříň se zrcadlem 3d4s 

 127x60x210 cm
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5.260,-

9.630,- 5.790,- 6.120,- 4.890,- 4.550,-
3.890,-

5.490,-

3.790,-

2.790,- 4.980,- 4.640,- 2.990,-
1.220,-

5.130,-

1.630,- 2.360,-
1.170,-

980,- 490,-

640,-



Skříň třídveřová S3D
věšáková s policemi

166x53x197

Skříň dvoudveřová S2D
věšáková s policemi

90x53x197

Vitrína W2D
90x43x197

Vitrína W1D
50x43x197

Skříň S1D
50x43x197

Zrcadlo LS
123x4x84,5

Komoda KS3
50x46x103

Komoda K3S
90x43x80

Komoda K2D dvířka se sklem
komoda K2DP plné dveře

140x43x80

Komoda K3D
130x43x80

PC stůl B1
120x53x75

RTV stolek 130
130x53x53Komoda K4D

170x43x48

Noční stolek SN
50x43,3x45,5

Závěsná police W1
130x25x32

Police P1
130x19x20

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
dub lefkas tmavý

(160x200)

postel
L1 lůžko 160x200 (170x206x100)

  nebo L2 lůžko 180x200 (190x206x100)
dodávaná s roštem bez matrace.

Rozměr 180x200 v ceně 7.430,-Kč  7.260,-Kč.

MONTANA

19.870,-
kompletní ložnice

(Skříň, postel 160x200
+ 2 noční stolky)

dub lefkas tmavý

smooth šedý

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: , DTD laminovaná, ABS hrany, lišty MDF
barevné provedení: dub lefkas tmavý nebo dub lefkas tmavý/smooth šedý. Manželská postel 160 nebo 180 je dodávána s roštem bez matrace. 
Matrace s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm je možné dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193. Komponenty ze sektorového 
systému se objednávají jednotlivě a jsou .skladem - ihned k odběru

Jídelní stůl 16 STWrozkládací 
160-203x90x82

Konferenční stolek ST
120x60x53

dub lefkas tmavý/smooth šedý

dub lefkas tmavý/smooth šedý
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20.660,-

2.480,- 3.190,-

8.260,-
8.450,-

2.190,-

4.290,-
4.390,-

3.860,-

3.090,-

1.390,- 650,-

3.940,-

9.990,-
10.560,-

6.840,-
6.990,- 3.740,- 6.820,-

6.980,-

4.520,-
4.630,-

5.070,-
5.190,-

1.850,-

6.180,-
6.320,-3.740,-



elegantní sektorový systém v skandinávském stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů, materiál: , barevné provedení: dub sonoma/šedá.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou . Nožičky plastové v tmavěšedé barvě, dvířka s
dotykovým systémem PUSH UP. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

DTD laminovaná
skladem - ihned k odběruHURON

elegantní sektorový systém a botník v skandinávském stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů a předsíní, materiál: , barevné provedení: dub puccini/bílá.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou . Nožičky plastové v barvě dub puccini, dvířka sektorového systému s
dotykovým systémem PUSH-UP. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

DTD laminovaná
skladem - ihned k odběruLAND

RTV stolek
180x39,6x49

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

závěsná skříňka
160x27,8x35,2

barová komoda
60x39,6x135

regál
129x32,8x174

komoda
120,9x39,6x156

police
91,5x18x13

 konf. stolek
91,5x49,6x45

  RTV stolek 140
136,8x39,6x56,9

komoda
119,9x39,6x85,6 

botník 2-řadový
s 1 zásuvkou
90x26x101,5

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

 RTV stolek 100
91,5x39,6x56,9
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Zrkadlo LS
123x7x84,5

€
89

RENE 
elegantní sektorový systém v provensálském stylu s LED osvětlením, vhodný na 
zařízení obývacích pokojů a jídelen, materiál: , barevné 
provedení: bílá andersen/dub Bernstein. Komponenty ze sektorového systému 
se objednávají jednotlivě a jsou . Cena skleněné vitríny 
68 je včetně LED osvětlení. Výška spodního prostoru od podlahy je 6 cm.

DTD laminovaná

skladem - ihned k odběru

vitrína 117
117x37x201

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

vitrína 68
68x37x201

Včetně LED osvětlení

vitrína 112
112x37x159

RTV stolek 118
118x45x58

nástavec
na komodu 160

160x38x107

160x45x91
kombinovaná komoda 160

RTV stolek 173
173x45x58

police
118x22x20

regál
68x37x159komoda 100

100x45x91

2.670,-

nástavec
na komodu 100

100x38x107

4.990,-

4.990,- 6.590,-

2.490,-

820,-

3.850,-

3.370,- 4.440,-

3.260,- 5.390,-

2.880,-

1.830,-

2.290,- 2.730,- 5.540,-

430,-

3.980,-

2.430,-

1.790,-
1.770,- 2.580,-

5.460,-

3.570,-

2.890,- 5.490,-

5.490,- 7.190,-

2.760,-

890,-

3.690,- 4.870,-

4.190,-
5.890,-



LIONA                 luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů, ložnic a jídelen
v trendovém provensálském stylu, , což zabezpečuje tlumené DTD laminovaná, použité soft closing kování
zavírání dvířek a zásuvek, přední fronty MDF, kovové úchytky, barevné provedení: bílá/šedá. Všechny
komponenty jsou . K posteli doporučujeme zakoupit rošt a matraci s rozměremskladem - ihned k odběru
160x200 nebo 180x200 ze strany 192 a 193.

ověřená kvalita
doporučujeme

systém tichého
dorazu zásuvek

systém tichého
zavírání dvířek

kovové úchytky

vitrína LM 01
69x47x204

vitrína LM 11
69x47x204

RTV stolek LM 60
140x45x60

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

komoda LM 46
196x45x83

zrcadlo LM28
160x4x88

komoda LM 47
158x45x104

skříň LM74 
219x66x215

konferenční stolek LM 97
110x58x55

komoda LM40 
158x83x45

posteľ LM18
192x207x87 plocha lůžka 180x200 

postel LM16
172x207x87 plocha lůžka 160x200 

noční stolek LM21
55x45x57

vitrína LM 12
118x47x204

rozkládací stůl LM 88
160-197-234x90x77

komoda LM45
103x45x85

CINKLA 3 NEW
46x54x82
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KELEN
luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů, materiál: , dvířka MDF. Barevné provedení: dub WotanDTD laminovaná
+ . Možnost dokoupení LED osvětlení do skleněných vitrín A1 a A2 v ceně /1 ks. Všechny komponenty seextra vysoký lesk HG bílá 330,-Kč
objednávají jednotlivě a jsou . Výška spodního prostoru od podlahy je 2,8 cm. skladem - ihned k odběru

vitrína levá A1
59,8x40x192,5
LED osvětlení

za příplatek 330,-Kč

4.940,-

vitrína pravá A2
59,8x40x192,5
LED osvětlení

za příplatek 330,-Kč

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

závěsná vitrína E
118,8x29,7x70

police D
100x21x22

RTV stolek s panelem B+C
 232,8x41,6x66,9

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG 5.410,-

3.570,-
3.920,-

450,-

5.990,-
6.610,-

7.690,-
8.440,-

7.690,-
8.440,-

3.260,-
3.570,-

6.440,-
7.060,-

4.740,-
5.190,-

11.840,-
12.980,-

22.190,-
24.330,-

7.990,-
8.760,-

8.490,-
9.330,-

10.190,-
11.190,-

11.470,-
12.580,-

3.330,-
3.650,-

12.950,-
14.200,-

9.990,-
10.950,-

8.660,-
9.490,-

659,-
999,-



14.260,-

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

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

Noční stolek 70301
62,6x40x49,3 cm

Věšáková skříň s policemi
4D 75354

181,4x60,5x200,6 cm

Věšáková skříň s policemi
3D 75353

138,8x60,5x200,6 cm

Regál 77813
125,4x41,6x119,9 cm

Komoda 2D 79852
98,8x46,1x91,7 cm

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

zásuvný kontejner
s kolečky pod

postel 90x200 77805
    99,5x90,4x23,3 cm

Postel 90x200 cm 
108,6x210,8x100 cm

77801 

Vysoká vitrína 77828
pouze na objednávku

143,7x41,6x169 cm

Vitrína s dvířky 79862
 98,8x36,6x112,5 cm

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

Policová skříň se zrcadlem
75356 (4 police)

62,6x40x200,7 cm

Botník 70309
77,8x27,5x127,7 cm

Konferenční stolek 79872
135x75x52,5 cm

Jídelní  stůl
79850/10

pouze na objednávku
180-228-276x95x76 cm

rozkládací

PC stůl 77821
130x61,6x73,9 cm

Postel 180x200 cm 
199,1x210,8x110 cm

76703 

elegantní sektorový systém v provensálském stylu vhodný na zařízení obývacích
pokojů, jídelen, ložnic, dětských pokojů a předsíní,  + MDF lakovaná
(ozdobné lišty), barevné provedení: bílá nebo šedá, kovové úchytky. Komponenty
ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou .
Paris jídelní stůl 79850/10 a vysoká vitrína 79865 - pouze na objednávku. Dodací
lhůta je 6-8 týdnů. Postele 76703 a77801 jsou dodávány bez roštu a matrace.
Postel 77803 je dodávána s rošty a bez matrací, po rozložení vznikne plocha
na spaní 160x200 cm. Možnost objednat rošt a matraci 80x200 cm, 90x200 cm
nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193.

DTD laminovaná

skladem - ihned k odběru

PARIS

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):
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Věšáková skříň s policemi
3D 75353

138,8x60,5x200,6 cm

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

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

Noční stolek 70302
43,6x40x58,8 cm

Postel 180x200 cm 
199,1x210,8x110 cm

76703 
Postel 90x200 cm 

108,6x210,8x100 cm
77801 

konzolový stolek 75357
216,2x93,7x80,8 cm

Postel s přistýlkou a dvěma zásuvnými kontejnery
77803 (postel dodávaná s rošty) 

216,2x93,7x82,8 cm

11.290,- 11.840,-

7.690,- 8.190,-
8.290,-

5.630,- 5.780,-
2.890,- 2.850,-

8.660,-
8.760,-

9.490,-
9.630,-

6.180,- 6.630,-

1.520,-

11.940,-

4.230,- 7.690,- 5.360,-

4.930,- 2.760,-

5.630,-

4.690,-
11.890,-

11.990,-

5.630,-
4.990,-

6.390,-
6.490,- 13.890,-

14.090,-

14.430,- 11.440,- 11.980,-
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LEON
elegantní sektorový systém v provensálském stylu 
vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen a ložnic s 
3D efektem, úchytky kovové, materiál:  
ABS hrany, barevné provedení: dub grand nebo bílá / 
dub grand. Komponenty ze sektorového systému se 
objednávají jednotlivě a 

. Manželská postel s úložným prostorem (rozměr 
plochy na spaní: 160x200 cm) je dodávána s výklopným 
roštem bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 lze 
dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193.

DTD laminovaná,

jsou na skladě - ihned k 
odběru

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

8.490,-

skříň věšáková
s policemi MZ2 

100x54x200

7.350,-

 vitrína MZ4
70x40x200

9.690,-

 vitrína MZ5
125x40x180

13.990,-

skříň kombinovaná MZ3
 165x54x200

RTV stolek MZ15
150x45x55

5.990,-
8.790,-

3.470,-

zrcadlo MZ16
128x5x71

1.280,-

police MZ18
 120x19x20

vitrína MZ6
165x40x130

12.390,- 6.870,-

barová komoda MZ8
85x40x130

11.860,-

postel MZ21 s úložným
prostorem a výklopným roštem

165x210x75

8.980,-

komoda MZ9
 180x45x87

7.790,-

komoda MZ11
140x45x87

3.340,-

konferenční stolek MZ17
120x60x55

2.490,-

 noční stolek MZ19
45x40x48

komoda MZ10
160x45x87

SUDBURY
moderní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích 
pokojů, jídelen a ložnici, materiál:  

 Barevné provedení: dub craft zlatý / dub craft bílý. 
Komponenty ze sektorového systému se objednávají 
jednotlivě a jsou . Postel je 
dodávána bez matrace a roštu. Možnost zakoupit matraci a 
rošt v pevném rámu s rozměrem 160x200 cm na základě 
nabídky ze strany 192 a 193. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 4,2 cm.

DTD laminovaná / dvířka 
MDF.

na skladě - ihned k odběru

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

vitrína A
68,3x41,8x199,7

5.620,-

5.030,-

vitrína C
98,1x41,8x145,7

RTV stolek B
167,9x47,8x62,7

zrcadlo W
124,8x2,2x60

komoda E
167,9x41,8x96,7

věšáková skříň
3D s policemi H
137,9x59x199,7

věšáková skříň
2D s policemi F
98,1x59x199,7

věšáková skříň
4D s policemi Q
177,7x59x199,7

Komoda J
118,1x41,8x96,7

komoda G
137,9x41,8x96,7

policová
skříň V

68,3x41,8x199,7

regál otevřený R
68,3x41,8x199,7

police I
130x20x25

postel 160 Z2
167,7x209x93,2

(bez matrace a roštu)

noční stolek X
58,3x41,8x62,7

konferenční stolek T2
110x70x40

jídelní  stůl S
 135- x86x77

rozkládací
184

6.160,-

5.510,-

5.390,-
5.910,-

1.490,-
7.180,-

7.870,-

9.390,-
10.300,-

6.820,-
7.470,-

11.700,-
12.820,-

4.190,-
4.610,-

6.370,-
6.980,-

4.940,-
5.410,-

4.180,-
4.580,-

660,-

4.960,-
5.430,-

2.780,- 2.160,-

3.790,-
4.170,-

dub grand

korpus hrubý až 40 mm

bílá/dub grand

dub grand

obě barevné provedení
- skladem ihned k odběru

detail úchytky

p
o

u
ze

 v
 p

ro
ve

d
en

í d
u

b
 g

ra
n

d

p
o

u
ze

 v
 p

ro
ve

d
en

í
d

u
b

 g
ra

n
d

pouze v provedení dub grand

1.630,-

3.050,- 2.370,-
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PROVANCE

Komoda K3S
130x43x88 cm

Komoda K3SP 
130x43x88 cm

Komoda K3D
130x43x88 cm

Komoda K4S
130x43x88 cm

Konferenční
stolek ST

70x70x53 cm

Komoda K6S 
130x43x68 cm

Nástavec
na komodu R2D

130x35x111 cm

Nástavec
na komodu W2D

130x35x111 cm

Vitrína W1S
50x43x198 cm

Vitrína W2S
90x43x198 cm

Policová
skříň S1D 

50x43x198 cm

Věšáková skříň
S2D s policí
90x53x198 cm

7.220,- 7.420,- 5.360,-6.550,-

2.220,-

6.790,-

7.290,- 4.820,- 8.180,- 5.190,-

4.790,- 3.350,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

Regál R1
90x43x198 cm

Regál R2
90x43x198 cm

Regál R3
90x43x198 cm

Věšáková skříň S4D
s policemi

171x53x198 cm

Postel L1
s roštem, bez matrace

165x205x100 cm

Zrcadlo LS
120x7x80 cm Jídelní  stůl STDrozkládací

160-203x90x82 cm

Noční stolek SN
51x43x45 cm

1.740,-7.790,-2.520,-7.590,-

15.390,-

5.650,- 5.840,- 3.990,-

26.460,-
cena za komplet

( skříň S4D + postel L1
+ 2 noční stolky ) 

Věšáková skříň
s 2 zásuvkami S1D2S    

 61x42x205 

6.760,-

1.690,-

Zrcadlo LS2       
82x2x82 cm 

4.750,-

Botník SNB       

80x36x113 cm

Komoda LWK       

110x43x48,5 cm 

2.580,-

 Věšák WP       

109x22x40 cm

moderní sektorový systém v trendovém venkovském stylu s originálními úchytkami, vhodný na zařízení obývacích 
pokojů, jídelen, ložnic a předsíní, materiál: , barevné provedení: sosna andersen + dub DTD laminovaná, lišty MDF
lefkas. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a . Postel je jsou na skladě - ihned k odběru
dodávána s roštem bez matrace. Možnost objednání matrace s rozměrem 160x200 ze strany 192 a 193.

4.490,-

Vitrína W2D2S
140x43x198 cm

9.890,-

27.080,-

15.750,-

5.780,- 5.980,- 4.170,- 10.140,- 6.920,- 7.460,- 4.930,- 5.330,-

4.910,-

8.370,-

7.770,-
7.970,- 4.590,-

4.870,-

6.970,- 7.390,- 7.590,- 6.690,- 5.490,-
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PROVANCE
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

moderní sektorový systém v trendovém venkovském stylu s originálními úchytkami, vhodný na zařízení obývacích pokojů a předsíní, materiál: , barevné DTD laminovaná, lišty MDF
provedení: šedá nebo zelená. Všechny komponenty se objednávají jednotlivě a . jsou na skladě - ihned k odběru

Komoda K3S
130x43x88 cm

Komoda K3SP 
130x43x88 cm

Komoda K4
88x43x88 cm

Komoda K6S
130x43x68 cm

 RTV stolek
158x43x49 cm

 Komoda LWK
110x43x48,5 cm

Konferenční stolek ST2
120x60x51 cm

Věšáková skříň
S2D s policí
90x53x198 cm

7.290,-

Policová skříň S1D
50x43x198 cm

4.820,-

Vitrína W2S
90x43x198 cm

8.180,-

Vitrína W1S
50x43x198 cm

5.190,-

Věšáková skříň
s 2 zásuvkami S1D2S

61x42x205 cm

6.760,-

Nástavec na komodu W2D
130x35x111 cm

Botník SNB
80x36x113 cm

4.750,-

4.450,-

4.490,-

2.390,-
4.790,-

Zrcadlo LS2
82x2x82 cm

1.690,-

Věšák WP
109x22x40 cm

2.580,-

zelená

šedá

7.220,- 7.420,- 5.190,-
6.790,-

630,-

Police P1
130x20x20 cm

7.380,-

4.930,-

7.490,- 5.330,- 6.920,-

4.590,- 4.870,-

8.370,-

4.560,-

7.590,- 5.330,-

4.920,-

6.970,-



Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Komponenty - skladem ihned k odběru:6.590,-

Typ T7
věšáková skříň
90x57x190 cm

8.250,-

Typ T8
vitrína

90x44x190 cm

6.190,-

Typ T10 P/L
vitrína

46x44x190 cm

7.680,-

Typ T14
komoda

140x44x110 cm

Typ T2
komoda

90x44x110 cm

4.740,-

Komponenty - na objednávku, dodací lhůta 6-8 týdnů:

6.530,-

Typ T6
komoda

140x44x90 cm

Typ T11
RTV stolek

118x50x50 cm

Typ T23
konferenční stolek

90x60x59 cm

10.170,-

Typ T25 P
rohová skříň

věšáková s policemi
110x95x190 cm

10.940,-

Typ T15
skříň věšáková s

policemi
135x57x190 cm

€
179

Typ T22
komoda

100x44x90 cm

4.390,-

Typ T4
komoda

63x44x90 cm

4.290,-

Typ T19
PC stůl

118x60x78 cm

3.590,-

Typ T13
konferenční stolek

120x60x59 cm

7.550,-

Typ T20 - lůžko 160 x 200 cm
postel s roštovými deskami

170x205x80 cm

2.490,-

Typ T16
noční stolek

40x44x50 cm

2.370,-

Typ T17
zrcadlo

120x70 cm

TEDY
rustikální sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: , ABS hrany, lištyDTD laminovaná
dvířek MDF, korpus hrubý 32 mm, kovové úchytky, barevné provedení: dub lefkas. Manželská postel, rozměr plochy na spaní / 160x200 /
dodávaná s roštovým deskami a bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 lze dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193.

Typ 14
konf. stolek 135

135x70x45

Typ 05
komoda 4S
83x41x88

Typ 06
RTV stolek
133x47x51

Typ 09
police

133x22x34

Typ 04
vitrína 1D2S
50x41x200

Typ 03
vitrína 2D2S
83x41x200

3.430,-

1.130,-

3.890,- 3.750,-

8.580,- 5.280,-

4.370,-6.190,-

PANAMA
moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů nebo jídelen, materiál: . Barevné provedení: dub sonoma. DTD laminovaná, ABS hrany
Všechny komponenty jsou na skladě - ihned k odběru. Komponenty ze sektorového systému se prodávají jednotlivě.  

Typ 01
věšáková skříň 2D2S

83x56x200

Typ 02
policová

skříň 1D2S
50x41x200

4.090,-6.680,-

Typ 11
komoda 4D4S

220x41x88

3.190,-

dub sonomaTyp 10
PC stůl 1D1S
120x65x75

Typ 08
komoda 2D4S

133x41x88

Typ 12
skříňka s barem 3D

83x41x125

4.060,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

3.460,-
3.390,-

Korpus – až 32 mm 
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skříň věšáková TYP 1
90x47x190,8 cm

regál vysoký TYP 13
90x32x190,8 cm 

skříň policová
TYP 3

45x47x190,8 cm

vitrína policová
+ sklo TYP 4

45x47x190,8 cm

skříňka na TV TYP 5
90x47x190,8 cm

skříňka na TV sklo TYP 6
135x47x190,8 cm

skříňka nízká
2-dverová TYP 7
90x47x50,8 cm

2.260,-

skříňka nízká
2-zásuvky TYP 8
90x47x50,8 cm

2.690,-

skříňka 2-zásuvky
úzká TYP 9

45x47x50,8 cm

2.170,-

komoda
TYP 11

135x47x72,6 cm

5.070,-

regál nízký
TYP 12

135x32x48,6 cm

2.080,-

skříňka pod rohovou
skříň TYP 14

79x79x50,8 cm

3.080,-

skříň rohová TYP 15
79x79x190,8 cm 

3.590,-

skříňka 2-dveřová
1 zásuvková TYP 10

135x47x50,8 cm

1.360,-

police TYP 2 do skříně 
4 ks - 86,6x43,5x1,6 cm

hloubka až 47 cm

DUNAJ

kvalitní
slovenský
výrobek

7

1 15

14

13

8

3

9 10

6

4

9

8
11

kvalitní kovové
úchytky

poskládej si podle vlastních představ

4.340,- 3.530,-3.260,- 4.590,- 4.070,- 7.290,- 6.330,-
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Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

ověřená kvalita
doporučujeme

univerzální, praktický sektorový systém vhodný na zařízení 
obývacích pokojů, který vytvoří maximálně prostorný úložný 

prostor až do výšky 240 cm v každé místnosti, materiál: , barevné DTD laminovaná
provedení: dub sonoma, kovové úchytky. Komponenty ze sektorového systému se 
objednávají jednotlivě a . Kvalitní slovenský výrobek.  jsou na skladě - ihned k odběru
Možnost dokoupení polic do věšákové skříně TYP 1 nebo do skříňky TYP 5 (v balení 
4ks) s rozměrem (ŠxHxV): 86,6x43,5x1,6 cm v ceně 1.360, -Kč

4.490,-

Jídelní
 stůl Srozkládací

 135- x86x77184

580,- 430,-

Police D
120x20x21

Police U
 80x20x21

TORONTA sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů a jídelen, materiál: . Barevné provedení: dub wotan. Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé DTD laminovaná, dvířka MDF
podbarvení) do skleněných vitrín A1, A2 a C v ceně  / 1 ks. Komponenty se objednávají jednotlivě a všechny .330, -kč jsou na skladě - ihned k odběru

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

5.660,-

Vitrína levá A1
 63x39,7x197,2

LED za příplatek 330, -kč

5.660,-

Vitrína pravá A2
 63x39,7x197,2

LED za příplatek 330, -kč

 Regál otevřený levý R1
 63x39,7x197,2

4.540,- 4.540,-

4.540,-

 Regál otevřený
pravý R2

  63x39,7x197,2

5.190,- 5.190,-

Policová skříň levá V1
 63x39,7x197,2

Policová skříň
pravá V2

 63x39,7x197,2

6.290,-

Vitrína C
 102,8x39,7x150,7

LED za příplatek 330, -kč

6.920,-

Věšáková skříň s policí F
 102,8x56x197,2

 Komoda G
102,8x39,7x95,7

6.490,-

Komoda E
 147,6x39,7x95,7

3.340,-

RTV stolek B
 132,8x39,7x50,3

2.740,-

Konferenční stolek T
 120x60x44,5

5



HENRI NEW
obývací stěna, materiál , přední plochy DTD laminovaná MDF frézovaná s extra 
vysokým leskem high gloss, barevné provedení: bílá + čiré sklo, rozměry (ŠxHxV): 
230x40x190cm, možnost dokoupení LED osvětlení / bílé podbarvení / v ceně .399, -kč

7.390,-

Typ 10
Postel 160 , bez matraces roštem

171x209,5x93,5cm          

TIFFY

Typ 01 
Skříň se zrcadlem 3d4s

a se zásuvkou
159x62x212 cm        

Typ 02
Dvoudveřová skříň 2D2S

se zásuvkami
99x62x212 cm         

Typ 03
Vitrína 2w2s
se zásuvkami

99x39,5x212 cm     

Typ 04 
Vitrína 1w2s

69x39,5x212 cm    

Typ 05
Regál otevřený 2s
69x39,5x212 cm      

Typ 06
Regál 1d2s

69x39,5x212 cm              

Typ 07 Komoda 2d1s
se zásuvkou
94x37x90 cm     

Typ 08 Komoda 3d1s
se zásuvkou

139x37x90 cm    

Typ 09
Komoda s barem 1d1w1s1b

a se zásuvkou
   94x37x125 cm        

Typ 11
Noční stolek 1s
49x37x48 cm          

Typ 12
Konferenční stolek 110

110x60x50 cm         

Typ 13 Police visící 1w
130x23,5x40 cm      

Typ 14 RTV stolek 2S
130x37x50,5 cm     

Typ 15
Jídelní  stůl Oliviarozkládací

130 - 175x80x75,5 cm 

Typ 16 Police 90
90x21,5x26,5 cm       

Typ 17 Police 130
130x21,5x26,5 cm         

15.660,- 8.590,- 8.530,- 6.430,- 4.980,- 6.490,-

4.890,- 4.770,-

6.350,-

620,-

780,-

5.170,-

3.750,-

2.290,-

1.590,-
2.190,-6.890,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

patinované rámy
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obývací stěna, materiál: ,DTD laminovaná, ABS hrany
provedení: jasan / dub americký, (ŠxHxV): 370x51x199 cm.ARS 14.590,-

moderní sektorový systém v tradičním stylu, který vytváří příjemnou útulnou atmosféru. Model je dotvořen patinovanými rámy a stylovými úchytkami, vhodný na zařízení obývacích pokojů,

Postel je dodávána bez matrace. Možnost objednání matrace s rozměrem 160x200 cm ze strany 192 a 193. Ke skříni 2D2S lze dokoupit police v ceně / 3 ks v balení. Výška spodního 1.210, -Kč 
prostoru od podlahy je 8 cm.

jídelen a ložnic, , barevné provedení: woodline krem. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě, jsou . DTD laminovaná, ABS hrany, MDF dvířka  skladem - ihned k odběru

16.120,-



20.25020.250,-
cena za komplet (Skříň S3D
+ postel + 2x noční stolek)

ROYAL

Komoda KS5
57x46x98

Komoda K1S
127x46x98

Komoda K2D
127x46x98

RTV stolek RN
127x46x75

RTV stolek RS
127x46x75

Jídelní stůl ST

160 x90x82
rozkládací

-203

Konferenční stolek LN
90x60x50

Konferenční stolek LN2
125x65x50

4.690,- 6.690,- 6.550,-
3.590,- 5.940,-

2.170,-

1.660,- 6.940,- 2.480,-

2.360,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

Skříň S1D
57x39x187

Vitrína W2D
127x39x187

Vitrína W1D
57x39x187

Věšáková skříň
S2D s policí
97x49x187

Regál RW
68x39x187

Skříň věšáková s policí S3D
157x60x197

Vitrína WS
87x39x187

Vitrína W4D
87x39x187

Noční stolek SN
57x40x50

Postel L1 160x200

171x212x74
včetně roštu Zrcadlo LS

120x7x80

4.190,-9.180,-4.090,-5.980,- 3.330,- 9.990,- 5.170,- 5.290,-

7.990,-

Saška je tiež pán

elegantní sektorový systém v provensálském stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen a ložnic, materiál: korpus  + ozdobné lišty. Barevné provedení: bílá sosna 
skandinávská v kombinaci s dubem divokým, kovové úchytky. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou . Postel je dodávána bez matrace s 
roštem. Možnost objednání matrace s rozměrem 160x200 cm ze strany 192 a 193. Doporučujeme i širokou nabídku skříněk z kuchyňského sektoru Royal z naší nabídky na straně 160.

DTD laminovaná
skladem - ihned k odběru
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20.990,-

4.190,-

4.790,- 6.840,- 6.690,-

3.690,- 6.080,- 8.290,-

7.090,-

9.390,- 4.290,- 5.290,- 5.390,-10.520,-6.120,-



komoda KK2 
88x46x97 

4.390,-

komoda KK1 
88x46x97 

3.790,-

komoda rohová KKN1 
75x75x97

3.330,-

barová skříňka KK5 
88x39x136

4.250,-

RTV stolek KRT
108x56x77 

3.740,-

RTV stolek rohový KRTN
86x61x77

3.890,-

konfer. stolek KL 
120x80x53

1.990,-

konfer. stolek KL2 
125x65x53

2.490,-

komoda KK3 
128x46x97 

6.190,-

komoda KK4 
168x46x97 

6.250,-

komoda KK6, KK6P - plné dveře 
158x46x117 

7.290,-

komoda KK7
158x46x136 

7.790,-

PC stůl KB
149x61x75

6.690,-

zrcadlo KC2
126x6x84

1.930,-

nástavec KN4
128x40x97

4.920,-

nástavec KN5
168x40x97

5.330,-

nástavec KNN1 
75x75x97 

3.490,-

noční stolek KSN 
58x40x68 

2.280,-

postel KLS 160x200
 bez matrace

171x212x68 
s roštem

8.290,-

postel KLS2 180x200
 bez matrace

191x212x68
s roštem

9.140,-

jídelní
 stůl ST 

160-203x90x82 
rozkládací

8.140,-

6.290,-

vitrína KRW2
88x40x193 

6.590,-

vitrína KRW1 
58x40x193

4.790,-

skříň KRD1 
58x40x193 

4.090,-

regál KR1 
68x40x193 

3.390,-

skříň KS2
věšáková s policemi 

158x62x193 

9.440,-

skříň KS3
věšáková s policemi

208x62x210 

13.230,-

KORA

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) cm

skříň
dvoudveřová KS1

88x49x193

Všechny prvky v odstínu SAMOA KING máme na skladě - ihned k odběru

Samoa king

Samoa king

Samoa king

Samoa king
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6.180,-

RTV stolek KRT2 
158x46x59 

rustikální sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnici 
nebo pracoven, materiál:  + ozdobné lišty MDF,
kovové úchytky. Barevné provedení: Samoa king. Komponenty ze sektorového 
systému se objednávají jednotlivě a jsou .
Manželská postel je dodávána s roštem bez matrace. Matrace s rozměrem 
160x200 a 180x200 lze dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 10,5 cm.

DTD laminovaná

 skladem - ihned k odběru

4.490,- 3.890,- 6.840,- 3.990,-

6.360,-

8.490,-

6.440,- 6.740,- 4.890,- 4.190,- 9.660,- 13.540,-

9.360,- 3.580,-
6.320,- 8.330,-

6.390,- 7.470,- 5.030,- 5.450,-7.970,-
4.350,-

3.490,-



komoda KK2 
88x46x97 

4.940,-

komoda KK1 
88x46x97 

4.670,-

komoda rohová KKN1 
75x75x97

3.690,-

barová skříňka KK5 
88x39x136

5.260,-

RTV stolek KRT
108x56x77 

4.780,-

RTV stolek rohový KRTN
86x61x77

4.390,-

konfer. stolek KL 
120x80x53

2.290,-

konfer. stolek KL2 
125x65x53

2.750,-

komoda KK3 
128x46x97 

7.340,-

komoda KK4 
168x46x97 

7.750,-

komoda KK6, KK6P - plné dveře 
158x46x117 

7.950,-

komoda KK7
158x46x136 

8.850,-

PC stůl KB
149x61x75

7.730,-

zrcadlo KC2
126x6x84

2.590,-

nástavec KN4
128x40x97

5.540,-

nástavec KN5
168x40x97

6.180,-

nástavec KNN1 
75x75x97 

4.190,-

noční stolek KSN 
58x40x68 

2.430,-

postel KLS 160x200
 bez matraces roštem

171x212x68 

8.690,-
postel KLS2 180x200

 bez matraces roštem
191x212x68

9.480,-
jídelní

stůl ST rozkládací 
160-203x90x82

8.090,-

7.490,-

vitrína KRW2
88x40x193

7.770,-

vitrína KRW1 
58x40x193

5.650,-

skriňa KRD1 
58x40x193 

5.150,-

regál KR1 
68x40x193 

3.860,-

skříň KS2
věšáková s policí 

158x62x193 

9.690,-

skříň KS3
věšáková s policemi

208x62x210 

14.990,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

skříň
dvoudveřová KS1

88x49x193

5.820,-

RTV stolek KRT2
158x46x59
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KORA
rustikální sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnici nebo pracoven, materiál:  + ozdobné lišty MDF, kovové úchytky. Barevné provedení: sosna andersen.DTD laminovaná
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou . Manželská postel je dodávána s roštem bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 a 180x200 je možnéskladem - ihned k odběru
dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193. Výška spodního prostoru od podlahy je 10,5 cm.

4.780,-

7.490,-

7.660,- 7.950,- 5.780,- 5.270,- 3.950,- 9.890,- 15.390,-
4.290,- 5.960,-

8.280,-

9.690,-8.890,-

7.930,- 8.130- 8.990,- 5.380,- 5.670,- 6.320,-

3.790,- 7.890,- 4.890,- 4.490,-



jasan světlý

jasan bílý

jasan tmavý

efektní LED osvětlení, podsvícená deska z masivního dřeva
korpus hrubý až 48 mm

INFINITY
luxusní sektorový nábytek vysoké kvality v masivním designu s prvky surového malovaného dřeva a výraznou reliéfní kresbou, s efektním LED podsvícením, vhodný na zařízení obývacích
pokojů, ložnic a jídelen, korpus hrubý až 48 mm, úchytky kovové, materiál: , barevné provedení: jasan světlý, jasan tmavý nebo jasan bílý. Možnost dokoupení LEDDTD laminovaná, ABS hrany
osvětlení. Komponenty ve všech třech barevných provedeních jsou . Manželská postel (rozměr plochy na spaní 160x200 cm) dodávaná s roštem bez matrace.skladem - ihned k odběru
Matrace s rozměrem 160x200 lze dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193.

Zrcadlo 12
120x80 cm

Rohová komoda 15 Ľ
LED za příplatek 1.220,-

131/90x42x103,5 cm
Police 11

120x18x32 cm

RTV stolek 09
LED za příplatek 1.090,-

137x42x53 cm

Komoda 07
LED za příplatek 1.090,-

137x42x103,5 cm

Konf. stolek 13
120x60x60 cm

Komoda 10
LED za příplatek 890,-

96x42x72,5 cm

Komoda s vitrínami 08
LED za příplatek 

1.090,-
137x42x122 cm

Komoda 06
LED za příplatek 840,-

76x42x127 cm

Rohová skříň 14 L
90/106x58/42x192 cm

Skříň 02
56x58x192 cm

Vitrína 03
LED za příplatek 890,-

96x42x192 cm

Vitrína 05
LED za příplatek 890,-

96x42x192 cm

Skříň 01
96x58x192 cm

Vitrína 04
LED za příplatek 770,-

56x42x192 cm

10.170,- 5.570,- 8.250,- 6.660,- 6.660,-

4.740,- 7.740,- 6.490,- 3.690,-

3.490,-
3.590,-

1.280,-

7.890,-

6.190,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.490,-

deska z masivního dřeva

deska z masivního dřeva

deska z masivního dřeva

deska z masivního dřeva

deska z masivního dřeva

deska z masivního dřeva

13.750,-

Kombinovaná skříň 18
178x58x214 cm

Noční stolek 24
45x42x55 cm

1.920,-
9.490,-

Postel 19 s roštom 160x200 
LED za příplatek 1.390,-

210x170x100 cm

Úložný prostor 25
pod postel

150x48x19,5 cm

2.880,-

jasan bílý

deska z masivního dřeva

šéf ten Roman
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Vitrína WSS
115x44x186

Vitrína 
třístranná W2D

100x44x186

Vitrína
třístranná W1D

70x44x186

Skříň věšáková
dvoudveřová S2D

100x55x186

7.550,- 10.400,-

5.690,-
5.690,-

4.270,-

2.170,-

Komoda K2D
164x44x85

PC stolek B1
167x62x80

Konferenční 
stolek LN
120x60x50

Jídelní stůl ST 160
160x90x77

Lavice LW 160
160x40x45

Stolek RTV
160x55x60

3.490,- 2.870,-

Regál
se zásuvkou

75385
55,1x18,4x170,6

3.270,-

TV stolek 75391
117,1x39x56,9

3.380,-

2.540,-

Konf. stolek 75384
98,6x60,1x42,6

Komoda 75387
98,1x39,1x81

4.340,-

Komoda 75381
147,1x39,1x81

Vitrína 75382
50,1x39,1x170,6

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

OSLO

Som tu uväznený,
pomoc

Komoda 75454
195,7x39,1x81,7

Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.

retro sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů 
nebo jídelen, materiál: , barevné provedení: DTD laminovaná
dub sonoma / bílá. Komponenty ze sektorového systému se 
objednávají jednotlivě a všechny jsou . skladem - ihned k odběru

5.580,-

4.530,-

Komoda 75456
98,7x39,1x100,9

8.890,-

Skleněná vitrína 75462
98,7x39,1x200,1

Skleněná vitrína 75461
50,2x39,1x200,1

5.190,-

NEVADA

je 6 cm.

              moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen nebo pracoven, materiál:  
, barevné provedení: dub lefkas, kovové úchytky. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsouDTD laminovaná  

skladem - ihned k odběru. Vitríny W1D, W2D, WSS a komoda K2S jsou dodávány s dřevěnými policemi. Výška spodního prostoru od podlahy 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Komoda K2S
160x44x145

10.990,- 9.580,- 7.590,- 7.940,- 11.440
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8.990,-

9.790,- 7.790,- 8.130,- 11.710,- 7.730,- 10.640,-

4.370,-

5.840,-
5.840,-

11.290,-



Typ 03
věšáková

skříň s
1 policí
2D1S

93x55x192

Typ 02 
věšáková

skříň s
3 policemi a

3 zásuvkami se
zrcadlem 3D3S

161x55x192

6.770,-

Typ 05
vitrína 1W1S
63x39x192

5.130,-

Typ 06
regál 1S/60
63x39x192

4.480,-

Typ 07
regál 1S/90
93x39x192

5.470,-

6.950,-

Typ 08
komoda s barem 2W3S1B

140x39x118

Typ 09
komoda 2D4S

140x39x96

5.740,-

3.480,-

Typ 10
komoda 4D
93x39x96

Typ 11
komoda 4S
93x39x96

5.090,- 5.130,-

Typ 12
jídelní stůlrozkládací 

161x91x77
po rozložení 210x91x77

Typ 13
RTV stolek 2D1S

140x55x51

4.190,-

Typ 14
nástavec na skříň 3D

162x55x48

3.590,- 1.890,-

Typ 15
závěsná skříňka 2D

140x25x30

Typ 16
závěsná police 90

93x22x31

890,-

1.060,-

Typ 17
závěsná police 140

139x22x31

Typ 18
konferenční stolek 70

66,5x38x50

1.640,- 2.090,-

Typ 19
konferenční stolek 110

110x61x50
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Typ 01 
věšáková

skříň s
3 policemi a

3 zásuvkami bez
zrcadla 3D3S
161x55x192

Typ 20
postel 160x200

181x205x71

4.290,-

Typ 21
noční stolek 1S

63x39x29

1.890,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

dub sonoma dub sonoma

6.320,-

Typ 22
PC stůl 1D3S
155x67x76

10.550,- 10.990,-
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dub sonoma

GRAND
elegantní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, ložnic i pracoven, materiál: . Hrany jednotlivých komponentů jsou ukončeny vroubkovanou lištou. BarevnéDTD laminovaná
provedení: dub sonoma. Manželská postel 160 je dodávána bez matrace a roštu. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě. Komponenty jsou ,skladem - ihned k odběru
kromě 01,12,14,20,22 -  s dodací lhůtou 6-8 týdnů. Matrace a rošt s rozměrem 160x200 cm je možné dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193. na objednávku

MALEK
obývací stěna, materiál: , provedení: dub riviera + grafit, rozměryDTD laminovaná
(ŠxHxV): 310x53x196 cm. Možnost dokoupení LED osvětlení v cene .320, -Kč

12.990,-

TOGO NEW

14.590,-

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), DTD
laminovaná, provedení: kaštan, rozměry (ŠxHxV): 304x48x194 cm
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Postel 09 lůžko - 90x200 cm
99x218x79 cm

5.230,-

VALERIA                                      univerzální sektorový systém vhodný pro zařízení obývacích místností, ložnic, dětských
a studentských pokojů, provedení: dub pískový / bílá, materiál: DTD fóliovaná. Obývací stěna dodávána v celku
(ŠxHxV): 300x41x200,9 cm. Možnost dokoupení LED osvětlení v ceně . Postel je dodávána bez roštu a matrace.
Doporučujeme zakoupit matraci a rošt v pevném rámu s rozměrem 90x200 cm a 180x200 cm na základě nabídky
ze strany 192 a 193. Doporučujeme zakoupit police do věšákové skříně 82 v šedém barevném provedení s rozměrem
(ŠxHxV): 108x42x2,2 cm, v balení po 3 ks, v ceně 

750, -Kč

1.420, -Kč. Všechny komponenty na skladě - ihned k odběru.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Noční stolek 02
46x41x34 cm

2.620,-

3.320,-

Věšáková skříň 82
220x61x210 cm

11.390,-

(cena je za 2 ks)

Věšáková skříň s policemi 93
140x58x200 cm

10.690,-

PC stůl 25
145x60x76 cm

Komoda 26
130x38x91 cm

Komoda 35
153x41x100 cm

5.360,-4.570,-6.690,-

Postel 180x200 cm
190x211x84 cm

6.270,-

Police 01
119x20x22 cm

820,-2.330,-

20.280,-
cena za komplet

(Skříň + postel a 2 noční stolky)

Regál 92
50x35x200 cm

Závěsná skříňka 10
40x30x108 cm

12.360,-
cena za obývací stěnu

4.440,-5.320,-

Typ 4 
věšáková skříň 2D

90x52x202 cm

4.420,-

Typ 3 
policová skříň 1D

60x52x202 cm

5.090,-

3.740,- 4.930,-

Typ 2 
komoda se sklem
100x42x130 cm

1-bodové  osvětlení
za cenu 

LED
530, -Kč

Typ 7 komoda 100
100x42x92 cm

Typ 6 komoda 160
160x42x92 cm

 Typ 1 vitrína 1D
60x42x202 cm, 

3-bodové  osvětlení

za cenu 

 LED

710, -Kč

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

3.190,-

Typ 5 rtv stolek
120x52x50 cm

                                        moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů nebo jídelen, 
materiál:  odolná vůči poškrábání, vysoké teplotě a vlhkosti, , kovové úchytky, 
barevné provedení: dub Northland / dub sonoma trufel. Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé podbarvení). 
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě, . Výška 
spodního prostoru od podlahy je 3,5 cm.

DTD laminovaná ABS hrany

jsou skladem - ihned k odběru

NERITA
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5.590,- 4.650,- 4.650,-

5.350,-

3.920,-

3.360,-

5.190,-

999,-
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Vitrína A
47,7x40,8x200,5

Regál otevřený
levý R1

 47,7x40,8x200,5

Policová skříň V
 47,7x40,8x200,5

4.660,- 3.540,- 3.540,- 4.480,-

Věšáková skříň
s policí Q

95x58,8x200,5

Vitrína  I
 140,9x40,8x160,5

 Vitrína H
 94,3x40,8x200,5

7.140,-
9.730,-

7.990,-

5.770,-

Komoda E
 134,4x40,8x80,5 

Vitrína C
 91,8x40,8x160,5

6.140,-

4.590,-

Komoda G
 88,7x40,8x80,5

3.940,-

RTV stolek B
 138,1x40,8x44,9 

2.790,-

PC stůl P2
 130x49x77,5

1.860,-

Stolek T
90x63x41,5

1.160,-

Police D
 134x20x20

1.080,-

 Police U
86x20x20

5.370,-

 Jídelní
 stůl Srozkládací

 155- x86x78,7204

LANZETTE

sektorový systém v provensálském 
stylu vhodný na zařízení obývacích 
pokojů a jídelen, materiál: DTD 
laminovaná, ABS hrany. Barevné 
provedení: bílá alba / dub craft zlatý. 
Možnost dokoupení LED osvětlení do 
skelných vitrín A a K v ceně  / 1 330,-Kč
ks. Všechny komponenty se objednávají 
jednotlivě a jsou skladem - ihned k 
odběru. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 7,2 cm.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

Vitrína A
 63,7x40,7x200

LED za příplatek 330,-Kč

5.690,- 4.450,-

Policová skříň V
63,7x40,7x200

4.690,-

Otevřený regál R
 63,7x40,7x200

Vitrína K
 93,7x40,7x140

6.780,-

Věšáková skříň
s policemi F

 104,5x58,7x200 

6.860,-

5.450,-

Vitrína C
 93,7x40,7x140

4.160,- 5.890,-

RTV stolek B 
 163,8x45,7x53,9

 Komoda E
 150x40,7x89,9

Jídelní  stůl Srozkládací
135- x86x76,7184

4.230,-

2.390,-

Konferenčný stolek T
 110x70x40,5

670,-

 Police D
 115x21,6x16

LED za příplatek 330,-Kč

ERIDAN
moderní sektorový systém vhodný na zařízení 
obývacích pokojů, dětských pokojů, jídelen a 
pracoven, materiál:  / DTD laminovaná dvířka 
MDF, ABS hrany, kovové úchytky. Barevné 
provedení: dub artisan/šedý beton. Komponenty 
se objednávají jednotlivě a všechny jsou skladem - 
ihned k odběru.

Rozměry jsou uváděny
v pořadí (ŠxHxV) v cm:

Regál otevřený
pravý R2

 47,7x40,8x200,5

6.330,-

5.110,- 3.880,- 3.880,- 4.910,- 7.820,- 8.830,-
10.660,-

6.730,-

5.040,-

4.310,-

3.050,-

2.040,- 1.270,- 1.180,-

5.890,-



NOKO-SINGA
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

univerzální systém vhodný na zařízení dětských pokojů, kanceláří, šatníků a obývacích pokojů, materiál: , barevné provedeníDTD laminovaná
dub sonoma nebo bílá. Všechny komponenty v obou barevných provedeních na skladě - ihned k odběru.

komoda 
NOKO-SINGA 14

50x29x82

2.070,- 1.690,- 2.540,-

komoda 
NOKO-SINGA 33

60x29x82

3.390,-

PC stůl NOKO-SINGA 21
110x52x73

komoda 
NOKO-SINGA 34

90x29x82

skříň NOKO-SINGA 84
123x53x184

komoda 
NOKO-SINGA 35

110x29x82

660,-

police SINGA 10
110x23x10

2.260,-

RTV stolek NOKO-SINGA 12
110x41x40

1.690,-

nástavec NOKO-SINGA 82N
82x53x43

nástavec NOKO-SINGA 83N
123x53x43

regál 
NOKO-SINGA 70

50x29x181

2.260,-

regál 
NOKO-SINGA 71

50x29x181

6.490,-3.860,-

skříň 
NOKO-SINGA 80

82x53x184

skříň NOKO-SINGA 81
82x53x184

4.690,-

skříň NOKO-SINGA 82
123x53x184

6.680,-

kvalitní
slovenský
výrobekCenovýCenový

trháktrhák
Cenový
trhák

2.540,-

2.540,-

2.540,-
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5.850,-

L 1 - věšáková skříň

s policemi
80x52x188 cm

7.590,-

3.490,-

L 10 - PC stůl

120x55x87 cm

1.450,-

4.990,-

L 7 - kombinovaná

skříň
80x40x188 cm

Komponenty - skladem ihned k odběru: v barevném provedení jasan/fialová nebo jasan/zelená
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3.690,-

L 2
policová skříň
45x52x188 cm

2.760,-

L 3
vitrína

35x40x188 cm

4.590,-

L 14
věšáková rohová

skříň s policí
71x71x188 cm

3.230,-

L 5
skříňka

80x40x144 cm

1.990,-

L 15
regál

35x38x154,5 cm

L 12
noční stolek

45x35x51 cm

11.990,-

L 16
dvoulůžko s přistýlkou.
86x203,5x55,5 cm. cena za
komplet dvojlůžko s 2 x lamelový
rošt, 2 x matraci a úložný prostor

1.670,-

2.670,-

L 4
skříňka

45x40x144 cm

3.690,-

L 6
komoda

80x40x99,5 cm

4.090,-

L 11 
rohový PC stůl

 96,5x96,5x78 cm

Komponenty v barevném provedení jasan / fialová nebo jasan / zelená - na objednávku, dodací lhůta 6-8 týdnů:

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a
studentských pokojů, materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: jasan / fialová nebo jasan zelená, ,ABS hrany
postel dodávána s molitanovou matrací, lamelovým
roštem a úložným prostorem, rozměr lůžka 80x190 cm,
dvoulůžko s přistýlkou dodávána jako komplet s
m o l i ta n o v ý m i  m at ra c e m i ,  l a m e l o v ý m i  ro št y
a úložným prostorem, rozměr horního lůžka:
80x200 cm, rozměr přistýlky: 80x195 cm.

1.430,-

L 13 -  postel

84x198,5x61,5 cm
cena za komplet s lamelovým roštem,

matrací a úložným prostorem

EGO

L 9 - police

96,2x22x40 cmL 8 kombinovaná police 

110x22x65 cm

jasan / fialová

 jasan/zelená

9.290,- FANY
kombinovaná víceúčelová postel, materiál: , provedení: san DTD laminovaná
remo nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 216x116x110 cm. Součástí kompletu je: 
výsuvný PC stůl, schody, skříňka s policí a roštová deska. Možnost dokoupit 
matraci s rozměrem 90x200 ze strany 192 a 193.
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bílá san remo

10.260,-

4.680,-

12.220,-

7.740,-

5.090,-



Postel 2S / 90 s roštovou deskou
a úložným prostorem

207x95x71,5 cm
Regál otevřený 1D1S

56x36x210,5 cm
Regál 2D1S

56x36x210,5 cm

Věšáková skříň 2D2S
s policí a zásuvkami

86x59x210,5 cm

Kombinovaná skříň rohová 2D
100,5x100,5x210,5 cm

Kontajner 3S
46x36,5x57,5 cm

Police 100
100x21,5x20 cm

DIAZ

PC stůl
104x60x75,5 cm

6.670,-

4.390,- 5.240,- 7.590,- 7.730,- 990,-

2.350,- 2.370,-

moderní sektorový systém vhodný na
zařízení dětských nebo

studentských pokojů, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: dub

madura/wellington, postel je dodávána
s roštovou deskou, bez matrace.

Možnost dokoupit matraci s rozměrem
90x200 z naší nabídky na straně

192 a 193. Komponenty ze sektorového
systému se objednávají jednotlivě,
jsou na skladě - ihned k odběru.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):
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MATEL

Postel s úložným
prostorem B7
96x204x76 cm

(S roštem
bez matrace)

5.630,-

Věšáková skříň
s policemi B1
90x58x200 cm

Kombinovaná skříň B2
80x35x180 cm

4.420,-

2.990,-

Komoda B4
80x35x135 cm

5.260,-

Komoda B3
110x37x85 cm

Komoda B5
110x35x85 cm

2.750,-

Police B6
100x22x60 cm

1.450,-

5.650,-

1.380,-

2.890,-

PC stůl B8
120x58x100 cm

Regál B9
44x25x108 cm

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských
a studentských pokojů, materiál: ,DTD laminovaná
ABS hrany, barevné provedení: bílá/šedý grafit/ 
enigmata/žlutá. Postel je dodávána s úložným 
prostorem a roštem, bez matrace, rozměr lůžka: 
90x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 
90x200 cm z naší nabídky na straně 192 a 193. 
Komponenty se prodávají jednotlivě a všechny jsou 
skladem - ihned k odběru.

1.440,-

3.030,-2.870,-

3.140,-

5.490,-

5.890,-

4.610,-
5.880,-



EMIO

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

1.190,-

Noční stolek Typ 05
45x40x38 cm

dub sonoma/biela

2.220,-

Skříňka visící Typ 07
204x25x39 cm

Postel Typ 04
lůžko 90 x 200 cm

(bez roštu a matrace)
204x96x64 cm

4.490,-

PC stůl Typ 06
104x50x76 cm

2.690,-

Skříň 3-dveřová Typ 01
věšáková skříň s policemi

135x55x190 cm

10.290,- 1.660,-

Regál Typ 08
59x25x175 cm

Skříň 2-dveřová Typ 02
věšáková skříň s policemi

90x55x190 cm

5.430,-

dub sonoma/bílá

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských 
pokojů, materiál: , barevné provedení: dub DTD laminovaná
sonoma/bílá. Komponenty ze sektorové sestavy se objednávají 
jednotlivě a všechny . K posteli jsou skladem - ihned k odběru
doporučujeme zakoupit rošt a matraci s rozměrem 90x200 ze 
strany 192 a 193.
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BEVERLY
sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: , ABS hrany, DTD laminovaná
provedení: sosna andersen/šedý grafit, ozdobné lišty MDF v barvě šedý grafit slouží zároveň jako úchytky. Postel 
dodávána s úložným prostorem, rozměr lůžka: 90x200 cm. Možnost dokoupení matrace a roštu v pevném rámu 
s rozměrem 90x200 cm na základě nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se prodávají jednotlivě a všechny 
jsou skladem - ihned k odběru.

3.270,-

PC stůl
138x60x75 cm

5.760,-

Postel s úložným prostorem
205x94x59 cm, rozmer lôžka 90x200 cm

3.590,-

 Komoda 80  
  80x41x101 cm

7.760,-

Věšáková rohová
skříň s policemi 

  93x93x194 cm

Věšáková skříň
2D se zásuvkami  

  80x54x194 cm

6.090,- 4.540,- 3.990,-

Policová skříň
se zásuvkami 
55x41x194 cm

Regál 
55x41x194 cm

1.450,-

Police
  138x25,5x39,2 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.770,-

10.550,-
5.560,-

4.590,-



Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

7.680,-

Skříň 
typ 20

84 x190,5cm

2D-2S

x58,2

Skříň 
typ 10

56 x190,5cm

1D3S

x40,2

4.670,-

Regál  3S
typ 11

56 x190,5 cmx40,2

4.130,- 8.620,-

Rohová skříň 
typ 21

96 x190,5 cm

2D

x96

4.150,-

Komoda 3D-1S
typ 31

84 x130,7 cmx40,2

3.890,-

Komoda 3S
typ 32

84 x130,7 cmx40,2

4.090,-

Komoda 4D-2S
typ 33

84 x116,3 cmx40,2

3.320,-

Komoda 1D-3S
typ 35

56 x116,3 cmx40,2

4.490,-

Komoda 1D-5S
typ 41

118,7 x76,5 cmx40,2

4.660,-

Komoda 
typ 42

118,7 x76,5 cm

2D-6S

x40,2

3.690,-

Komoda 
typ 43

84 x76,5 cm

5S

x40,2

2.590,-

Komoda 
typ 44

84 x76,5 cm

1S

x40

2.290,-

Police 3D
typ 60

118,7 x83,2 cmx25,2

690,-

Police 84
typ 62

84 x21,6 cmx25

870,-

Police 118
typ 61

118 x21,6 cmx25

4.730,-

PC stůl 3S
typ 80

118,7 x76,5 cmx60

5.790,-

1.290,-

Noční stolek 
1S typ 95

49,1 x37,6 cmx40,2

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: , barevné provedení: bílá craft, postele 200x90 cm, 200x160 a 200x180 se dodávají
bez matrace a roštu. Postel 90x200 je dodávána se zásuvkou pod postel, která slouží jako odkládací prostor nebo při vložení matrace může sloužit jako dodatečné lůžko pro hosta. Postel
160x200 a 180x200 je dodávána bez úložného prostoru. Možnost dokoupení matrace a roštu z naší nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se prodávají jednotlivě a všechny

. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm.

DTD laminovaná

jsou skladem - ihned k odběru

ANGEL

Postel 90x200 
s úložným prostorem

typ 90
95,8 x  cm
bez matrace a roštu

x206,1 80,5

11.990,-

Skříň 3D
typ 22

220,1 x207,5 cmx60

Postel typ 92
160x200

166,4 x91,5 cm

Postel typ 93
180x200

186,4x218x91,5 cm

x218

6.480,-

6.790,-

2.180,-

Úložný prostor typ 96
pod postel typ 92 a 93

66,1 x23 cmx199,9
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21.050,-
cena za komplet

( skříň 3D + postel 160x200
+ 2 noční stolky ) 

22.850,-

4.870,-

8.420,- 5.120,- 4.530,- 9.440,-

4.550,- 4.290,- 4.500,- 3.630,-

4.940,-

1.420,-

6.370,-

5.180,-

7.100,-

7.450,-

13.370,-

5.110,- 4.050,- 2.860,- 2.520,-

2.390,-
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sivá/biela

2.770,-

Vitrína 2D1W1S/80
83x34x144cm

1.690,-

PC stůl 1S se zásuvkou
120x54x77 cm

2.890,-

1.840,-

Komoda 3D2S
123x34x85 cm

Komoda 2D1S
83x34x85 cm

1.880,- 2.380,- 2.330,- 3.590,-

Regál otevřený 1S
50x34x195 cm

Vitrína 1D1W1S
50x34x195 cm

Regál 2D1S
50x34x195 cm

Věšáková skříň
4D s policemi
83x55x195 cm

1.230,- 1.830,-

3.440,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

TEYO

Visící skříňka 1D
120x23x55 cm

1.160,-

Komoda 1D1S
83x34x42 cm

RTV stolek 2D1S
123x38x42 cm

Postel 1S / 90 s úložným prostorem
95,5x203x60 cm

nejlevnější 

    model

Věšáková skříň S82
91x58x201

Rohová kombinovaná
skříň 89

97x97x197

Vitrína 81
52x41x197

Policová skříň R82
90x41x197

Komoda 43
135x41x120

Komoda 40
90x41x120

Komoda 34
80x41x95

PC stůl 21
110x60x75

Postel 09
95x210x77

Noční stolek 02
50x41x37

úložný prostor
pod postel
144x43x21

Police 01
140x25x26

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

5.930,- 8.350,- 2.990,- 5.420,-

5.540,- 4.570,-
4.220,-

3.120,-

3.990,-

1.990,-

1.790,-

940,-

LOBETE
moderní sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD fóliovaná, provedení: šedá /
bílá / fialová, postel je dodávána bez roštu a bez matrace. Možnost dokoupit matraci a rošt Monna v pevném rámu
s rozměrem 90x200 cm z nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se prodávají jednotlivě a .všechny jsou ihned k odběru
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

moderní sektorový systém vhodný na zařízení dětských nebo
studentských pokojů, materiál: , barevné provedení:DTD laminovaná
dub sonoma nebo bílá/dub sonoma, postel je s úložným prostorem 
dodávána bez roštu a bez matrace. Možnost dokoupit matraci a rošt s 
rozměrem 90x200 z nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se 
objednávají jednotlivě a všechny jsou .skladem - ihned k odběru

Všechny prvky  v obou barevných provedeních: skladem ihned k odběru
dub sonoma bílá/dub sonoma nebo .

bílá/dub sonoma

Visící police 120
120x23x45,5 cm

830,-

1.190,-

Konferenční stolek 120
120x59x55 cm

8.450,-

dub sonoma



TOPTY
moderní sektorový systém vhodný na zařízení kanceláří, pracoven nebo obývacích prostorů a předsíní, DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá + dub sonoma. Komponenty ze sektorového systému se objednávají
jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.

Typ 02
Vitrína 2D1W1S/80

80x33x145 cm

Typ 03
Vitrína 1D1W1S
40x33x183 cm

Typ 04
Regál 1d1s

se zásuvkou
40x33x183 cm

Typ 05
Regál 2d1s

40x33x183 cm

Typ 06
Regál otevřený

vysoký 80
80x33x183 cm

Typ 07 Komoda 3d2s
120x33x85 cm

Typ 08 Komoda 2d5s
120x33x85 cm

Typ 09 PC stůl 1d1s
120x55x77 cm

Typ 10 Botník 3k
80x27x121 cm

Typ 11 Botník 2k
80x27x85 cm

Typ 12 Komoda 1d4s
80x33x85 cm

Typ 13 Komoda 2d
80x33x85 cm

Typ 14 Komoda 2d1s
80x33x85 cm

Typ 17 Věšáková stěna
80x23x100 cm

Typ 18 Konferenční stolek 115
115x55x48 cm

Typ 15 RTV stolek 2d
120x42x46 cm

Typ 16 
Regál nízký otevřený 80

80x33x85 cm

3.850,-

2.870,-

2.350,- 1.940,- 2.230,- 1.930,-
2.890,- 3.190,- 2.030,-

2.190,-
1.720,- 2.560,- 1.480,- 1.060,-

1.190,-

1.770,- 960,-

1.880,-

Typ 01
Dvoudveřová skříň
2D1S se zásuvkou

80x57x183 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.
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MASIMO

Sestava

Komoda

sestava vhodná na zařízení dětských a 
studentských pokojů, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení antracit / 
bílá / žlutá, rozměry (ŠxHxV): regál 
80x33x173 cm, PC stůl 100x50x75,5 cm, 
police 100x22x50 cm, skříň 70x50x190 
cm. Možnost dokoupení komody v 
rozměrech (ŠxHxV): 120x40,5x84 cm v 
ceně 3.590, -Kč.

Komoda

3.590,-

Sestava

9.990,-



7.140,-
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BAKI NEW
víceúčelový regál využitelný zejména jako knihovna, materiál: DTD, provedení:
bílá. Dostupný ve třech velikostech (ŠxHxV).

BAKI NEW TYP 1 -  43x20x143,5 cm
BAKI NEW TYP 2 - 43x20x115 cm

BAKI NEW TYP 1 BAKI NEW TYP 2 BAKI NEW TYP 3

ERDEM NEW

moderní víceúčelový regál, materiál: DTD,
provedení: borovice + bílá. dostupný
ve třech velikostech (ŠxHxV).

ERDEM NEW TYP 1 - 60x24x108 cm
ERDEM NEW TYP 2 - 60x24x145 cm
ERDEM NEW TYP 3 - 60x24x180 cm

ERDEM NEW TYP 1 ERDEM NEW TYP 2 ERDEM NEW TYP 3

BAKI NEW TYP 3 -  43x20x86,5 cm

1.790,-

                                 víceúčelový regál využitelný zejména jako
knihovna, materiál: DTD, barevné provedení: bílá + černá neb
 borovice, rozměry (ŠxHxV): 59x21,6x150 cm.

borovice

VEVEY

bílá + černá

ALEXIA

možné poskládat v levém nebo pravém provedení. Možnost dokoupení matrace a roštu v pevném 
rámu s rozměrem 90x200 cm, na základě naší nabídky na straně 192 a 193. Komponenty ze 
sektorového systému se prodávají jednotlivě a jsou . Kvalitní Slovenský skladem - ihned k odběru
výrobek.

moderní sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení bílá nebo šedá grafit, v provedení šedá grafit Alexia New, postel je 
dodávána s úložným prostorem, se záhlavím a schůdkem, bez roštu a bez matrace. Postel je

bílá

šedá grafit

bílá

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

kvalitní
slovenský
výrobek

1- postel s úložným prostorem
     se zadním čelem a schůdkem
2- skříň věšáková s policemi
3- noční stolek
4- komoda 

120x230x110 cm

75x50x175 cm
40x35x40 cm
80x45x68 cm

6.490,-

3.740,-
980,-

2.840,-

bílá šedá grafit

1

postel je s úložným prostorem,
            se záhlavím a stupačkou

moderní víceúčelový regál,
DTD fóliovaná, rozměry (ŠxHxV):
60x28x60 cm, provedení: dub natural,
produkt není dodáván s úložným boxem.

PRETO

moderní víceúčelový regál, DTD fóliovaná
  rozměry (ŠxHxV): 30x28x89cm, provedení:

dub natural, produkt není dodáván
s úložným boxem.

SVION

novinka

novinka

7.500,- 6.840,-

3.890,-
1.030,-
2.990,-

790,- 770,- 590,-

650,-

650,-

990,-

1.250,-

1.490,-

YAN typ 2

praktický víceúčelový regál, materiál:
, barevné provedení: bílá,DTD laminovaná

rozměry: (ŠxHxV) typ1 60x30x108,7 cm,
typ2 60x30x179,1 cm

YAN

YAN typ 1

kvalitní
slovenský
výrobek

1.590,-

1.180,-



sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD fóliovaná, barevné provedení: bílá/taupe
šedohnědá. Postel je dodávána bez roštu a bez matrace. K posteli doporučujeme zakoupit kovový rošt 7861 v pevném rámu
a matrace s rozměrem 90x200 z naší nabídky ze str. 192 a 193. Rozměry (ŠxHxV): nástavec nad postel: 304x53,5x203 cm,
postel: 90x200: 94x203,4x42,3 cm, úložný prostor: 189,4x93x21,9 cm. K posteli je možnost dokoupení úložného prostoru,
který může sloužit jako odkládací prostor nebo při vložení matrace může sloužit jako dodatečné lůžko pro hosta. Skladem
- ihned k odběru. Vnitřní rozměr úložného prostoru (ŠxHxV): 195x90x13cm.

TIDY

nástavec nad postel
304x53,5x203 cm

postel 90x200
94x203,4x42,3 cm

úložný prostor
189,4x93x21,9 cm

zvýhodněná
cena za komplet

(nástavec + postel
+ úložný prostor)
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biela/sivá

vě
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ORESTES

Komoda 3S Kontejner 3SPostel 90 pc stůl 110
Věšáková skříň

s policí 2D

Police 80Police 110

Visící skříňka 110

950,-

80x40x81 cm 40x40x58,5 cm
95x205,5x81 cm

s roštovou deskou, bez matrace, s úložným prostorem
108x55x74 cm 90x57,5x217,5 cm

108x25x10 cm 80x25x10 cm

108x23,5x33,5 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: , , DTD laminovaná  ABS hrany
provedení: dub san remo. Postel je s úložným prostorem dodávaná s roštovou deskou, bez matrace. Možnost 
dokoupit matraci s rozměrem 90x200 z naší nabídky na straně 192 a 193. Komponenty ze sektorového systému se 
objednávají jednotlivě, jsou . Možnost kombinovat s predsíňovou sestavouskladem - ihned k odběru
ORESTES ze str. 231.

stan - teepee, provedení:
šedá/bílá/vzor, (ŠxHxV):

120x120x150 cm

ETENT

GAZMEND
taburet s úložným

prostorem, (ŠxHxV):
37,5x37,5x38 cm.

str. 65

C
IK

Y
 C

A
K

Y

SUN
kombinovaná víceúčelová postel, materiál: ,DTD laminovaná
barevné provedení: bílá/šedá ,- Skladem ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 204x95-112x160 cm. součástí kompletu
je: PC stůl, schody, regál, věšáková skříň s policemi
a roštová deska. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
90x200 cm ze strany 192 a 193.

2.860,- 4.770,-

660,-

1.720,-

570,-

1.890,-

5.250,-

1.190,-

429,-

12.990,-

10.940,-
2.490,-

2.290,-

15.390,-

14.930,-



SVEND

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Typ 9
visící police 
110x23x50 cm

Typ 22
noční stolek
55x44x51 cm

Typ 8
PC stůl

110x50x76 cm

Typ 6
věšáková skříň 2D s policemi

80x50x193 cm

Typ 36
postel 90/200 bez matrace a roštu

94x205x70 cm

Typ 2
komoda 4S 
80x40x93 cm

Typ 3
komoda 2S2D 
80x40x104 cm

Typ 5
kombinovaná skříň

80 3S1D
80x40x160 cm
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dětský set 1 + 4 - stůl a 4 židle, materiál: plast, provedení: mix barev, 
rozměry (ŠxHxV) stůl: 51x51x46 cm, židle: 30,5x27x44 cm, výška x 
hloubka sedu: 24x27 cm.

1.680,-

ZILBO dětský set 1 + 2 - stůl a 2 židle, plát stolu s dětským motivem, materiál: 
plast, provedení: růžová + nohy korálové barvy nebo modrá + zelená + bílé 
nohy, rozměry (ŠxHxV) stůl: 51,5x51,5x44 cm, židle : 30x28x46 cm, výška x 
hloubka sedu: 23x28 cm.

BALTO

n
o

sn
o

st
 d

o
 5

0
 k

g

n
o

sn
o

st
 d

o
 5

0
 k

g

moderní sektorový systém vhodný na zařízení dětských nebo 
studentských pokojů, ze kterého si můžete poskládat sestavu 
podle svých představ, materiál: , , DTD laminovaná ABS hrany
barevné provedení: bílá + úchytky v barvách červená, zelená, 
oranžová (dle vlastního výběru). Cena úchytky /ks. 120,-Kč
Postel je dodávána bez roštu a bez matrace. Možnost 
dokoupení matrace a roštu na základě nabídky ze strany 192 a 
193. Komponenty ze sektorového systému se objednávají 
jednotlivě, jsou .skladem - ihned k odběru

990,-

2.640,-
2.850,- 1.390,-

4.720,- 5.470,-

3.330,-3.620,-

1.260,-

4.250,-

3.250,- 2.990,-

4.940,-

1.450,-

2.250,-
2.350,-
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699,-

EDRIN

moderní dětská skříň, 6x úložné boxy
na prádlo, materiál: plast + kov, modrá barva

+ barevné dětské motivy, rozměry
(ŠxHxV): 75x37x111 cm.

novinky

TEKIN

moderní dětská skříň, skříňka s věšákovou
tyčí + 4x úložné boxy na prádlo, materiál:

plast + kov, zelená barva + barevné dětské motivy,
rozměry (ŠxHxV): 75x37x111 cm.

AVERON

stylová dětská skříň, dvě části s věšákovou
tyčí, 6x úložné skříňky na prádlo,

materiál: plast + kov, tmavěšedá barva + barevné
dětské motivy, rozměry (ŠxHxV): 107x47x142 cm.

FRIN
moderní dětská skříň s věšákovou tyčí,

5x úložné boxy na prádlo, materiál:
plast + kov, modrá barva + barevné

dětské motivy, rozměry (ŠxHxV): 75x37x147 cm.

DINOS

stylová dětská skříň, 6x úložné boxy
na prádlo s dětskými barevnými motivy,

materiál: plast + kov, bílá barva + barevné
dětské motivy, rozměry (ŠxHxV):

75x37x111 cm.

DARLING typ 1

organizér na hračky trojpoličkový s různobarevnými
látkovými košíčky, po bocích dětský vzor,

materiál: MDF foliovaná + kovové tyče + látkové
košíky, rozměry (ŠxHxV): 62,3x26,5x74 cm.

Na skladě od 15.02.2021.

DARLING typ 2

organizér na hračky trojpoličkový s různobarevnými
látkovými košíčky, po bocích dětský vzor,
materiál: DTD fóliovaná + kovové tyče +

látkové košíky, rozměry (ŠxHxV): 82,5x29,5x60 cm.
Na skladě od 15.02.2021.

NORDEN

organizér na hračky trojpoličkový s různobarevnými
látkovými košíčky, materiál: DTD laminovaná

+ kovové tyče + látkové košíky, rozměry (ŠxHxV):
82,5x29,3x60 cm. Na skladě od 15.02.2021.

KIDO typ 1

organizér na hračky čtyřpolicový s různobarevnými
bedýnkami, materiál: ,MDF laminovaná

  kovové tyče + plastové bedýnky, rozměry
(ŠxHxV): 86x26,5x78 cm. Na skladě od 15.02.2021.

KIDO typ 2

organizér na hračky trojpolicový s různobarevnými
bedýnkami, materiál: ,DTD laminovaná

kovové tyče + plastové bedýnka,
rozměry (ŠxHxV): 65x26,5x60 cm. na Skladem

od 15.02.2021.

KIDO typ 3

organizér na hračky trojpoličkový s různobarevnými
bedýnkami, materiál: ,DTD laminovaná

kovové tyče + plastové bedýnky, rozměry (ŠxHxV):
65x26,5x60 cm. Na skladě od 15.02.2021.

FERIA

dětská knihovna se sezením, se šesti policemi,
materiál:  + látkové sedáky, rozměry:MDF laminovaná

(ŠxHxV): 112x27x61 cm. provedení:
bílá. Na skladě od 15.03.2021.

HURLEY

schody pro děti s úložným prostorem,
materiál: MDF, barevné provedení:

bílá. Rozměry (ŠxHxV):
33x34x36 cm. Na skladě od 15.03.2021.

BARNIE

dětská polička na zem, barevné provedení: bílá + šedá,
přírodní + šedá, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 76x27x108 cm.

Na skladě od 20.02.2021. Nosnost 5 kg/polička.

bílá + šedá přírodní + šedá JOLI

dětská polička na stěnu závěsná, barevné provedení: přírodní
+ bílá, přírodní + šedá, materiál: , rozměry (ŠxHxV):masivní dřevo

33x10x56 cm. Na skladě od 20.02.2021.
Nosnost 3 kg.

přírodní + bílá

přírodní + šedá

cena za kus

699,- 1.390,- 890,-

730,- 1.090,-
1.180,- 1.090,-

1.560,- 990,- 990,- 2.090,-

720,-
1.480,-

440,-



KLOE I
73-125x33x188 cm

bílá

dubčerná

víceúčelový regál, černá, bílá, dub nebo americká třešeň + chrom,
korpus hrubý 36 mm, (ŠxHxV): 110x29x191 cm. Regál je ohraněn
páskou i ze zadní strany, tím je vhodný i do prostoru. V provedení americká 
třešeň, doplnění zásob 15.02.2021.

víceúčelový rohový regál,
provedení: bílá, korpus
hrubý 36 mm, rozměr:

(ŠxHxV): 39x39x186,4 cm.
Regál je ohraněn páskou
i ze zadní strany, tím je
vhodný i do prostoru.ALIS

CLETO

moderní regály vhodné i do prostoru

moderní víceúčelový regálový systém s mnoho-
stranným využitím, materiál: DTD laminovaná,
provedení: dub sonoma, wenge nebo bílá.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). Regál
je ohraněn páskou i ze zadní strany, tím je
vhodný i do prostoru.

KLOE II
73-125x24x138 cm

KLOE III
73-125x24x83 cm

černá

černá

dub sonoma

2.580,-

ADEN
moderní víceúčelový regál s mnohostranným využitím, materiál:

, provedení: dub sonoma, černá nebo bílá,DTD laminovaná
rozměry regálu uloženého vertikálně (ŠxHxV): 68,5x25x161,3 cm,
rozměry regálu uloženého horizontálně (ŠxHxV): 156,3x25x73,4 cm.
Regál je ohraněn páskou i ze zadní strany, tím je
vhodný i do prostoru.

dub sonoma

vertikální poloha regálu
horizontální poloha regálu

dub sonoma wenge

KLOE rozkládací

wengebíláKLOE III KLOE III KLOE III KLOE IKLOE I

bílábílá

dub sonoma

KLOE IIKLOE II

wenge

biela

americká třešeň

REGÁLY128

bílá

2.390,-

3.590,-

4.790,-

3.790,-

2.630,-



bílá

ASTA

kombinace tří kusů bílá/dub sonoma

víceúčelové regály, provedení: dub sonoma
nebo bílá, tloušťka 16 mm, materiál: ,DTD laminovaná
rozměry (ŠxHxV): 139x33x144 cm. Regál doporučujeme

kombinovat s boxy TOFI-LEXO.

dub sonoma

NORAH

dub sonoma

úložný box, materiál: ekokůže
černá nebo bílá, (ŠxHxV):
32x30x32 cm, vhodné kombinovat
se systémem Tofi new a regály
SARAH a NORAH.

bílá

TOFI-LEXO

REGÁLY 129

DEKATO

praktický regál s 5 policemi, materiál: DTD, barevné
provedení: bílá nebo černá. Rozměry (ŠxHxV): 54x38x186 cm.

1.590,-

černá

moderní víceúčelový regál s dvířky, barevné provedení: dub sonoma/dvířka bílá, bílá/dvířka
černá nebo bílá/dvířka beton, materiál: , rozměry (ŠxVxH): 80x30x180 cm.DTD laminovaná
V provedení bílá/dvířka černá v ceně  pouze do vyprodání zásob.2.740,-Kč

ULIMI

kvalitní
slovenský
výrobek

dub sonoma/dvířka bílábílá/dvířka černá

bílá/dvířka beton

KASILERO

víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný. barevné
provedení: bílá + bambus. (ŠxHxV): typ 1: 43x24x97,5 cm, typ 2:

43x28x129 cm a typ 3: 43x32x160,5 cm.

GAPA

víceúčelový regál, materiál: MDF + borovicové
masivní dřevo, barevné provedení:

bílá + přírodní, rozměry (ŠxHxV): 40x40x184 cm.

bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

SARAH

bílá/černá

moderní regál je dostupný ve 3 
barevných provedeních bílá/ dub 
sonoma, bílá/bílá nebo bílá/ 
černá. Regál lze zasunout nebo 
přizpůsobit do rohu, materiál: DTD 
laminovaná 22 mm, rozměry 
(ŠxHxV): 74-130x29x187,5 cm

bílá

černá

bílá/bílá

HARUN
víceúčelový regál v moderním

designu, barevné provedení: bílá
a šedá s bambusovou konstrukcí,
(ŠxHxV): 60x33x86 cm, materiál:
MDF + bambusová konstrukce.

GAPA typ 3 GAPA typ 2 GAPA typ 1

kvalitní
slovenský
výrobek

2.990,-

4.090,-

1.550,-
1.650,-

1.260,-
1.340,-

890,-
960,-

1.090,-

480,-

3.430,-

2.590,-

1.540,-



REGÁLY130

BALTIKA
moderní víceúčelový policový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný, barevné
provedení: bílá + přírodní. Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 60x25x52,5 cm. typ 2 (ŠxHxV):
60x25x90,5 cm, typ 3 (ŠxHxV): 60x25x114 cm. Skladem od 29.03.2021.

typ 1

typ 2

typ 3

novinky

ALASKA
víceúčelový regál, materiál: masivní
dřevo, barevné provedení: bílá.
Rozměry (ŠxHxV): 42,5x35x110,5 cm.

RATTO
6-policový regál obsahující
4 poličky a 2 košíky, materiál: MDF + kov,
barevné provedení: černá + MDF - natural,
rozměry (ŠxHxV): 34,4x41,4x171 cm.

ALDEA
kovový regál se 4 policemi, provedení:
černý nebo bílý kov, rozměry (ŠxHxV):
60x35x148 cm. Skladem od 22.01.2021.

FOTKY!!!

NAOKO
4-poličkový regál, materiál: bambusový rám
+ MDF, barevné provedení: přírodní + černá,
rozměry (ŠxHxV): 34x33x110 cm. Skladem od
20.02.2021.

THEA
regál se 4 policemi, materiál: DTD laminovaná
+ kovový rám, provedení dub + černá nebo
dub + bílá, rozměry (ŠxHxV): 60x35x149 cm.
Na skladě od 22.01.2021.

novinka

typ 1

typ 2

typ 3

KOEN
moderní víceúčelový policový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný, barevné provedení:
bílá + přírodní. Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 63x36x77,5 cm, typ 2 (ŠxHxV): 63x36x121 cm,
typ 3 (ŠxHxV): 63x36x149 cm, typ 4 (ŠxHxV): 63x36x149 cm. Skladem od 29.03.2021.

novinka

typ 1

typ 1

typ 2

typ 3

typ 4

typ 3

IMPEROR
moderní víceúčelový regál 3-policový regál, materiál: bambus
lakovaný, barevné provedení: přírodní. Rozměry typ 1
(ŠxHxV): 35x25x72,6 cm. typ 2 (ŠxHxV): 35x25x100,3 cm,
typ 3 (ŠxHxV): 35x25x128 cm. 

novinkanovinka
DINORA

trojpolicový regál, provedení: černý nebo
bílý kov + přírodní bukové nohy, rozměry (ŠxHxV):

58x35x86 cm. Skladem od 22.02.2021.

černý nebo bílý kov + přírodní bukové nohy

novinka

typ 2

typ 3

černá bílá dub+černá dub+bílá

MEREL
moderní knihovna, se čtyřmi policemi
a dvěma zásuvkami, barevné provedení:
bílá, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV):
90x36,5x186 cm.

PEORIA
moderní víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný, barevné
provedení: bílá + přírodní, typ 1 s možností použití i jako příruční stolek,
Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 53,5x31,5x32 cm, typ 2 (ŠxHxV): 53,5x31,5x61 cm,
typ 3 (ŠxHxV): 53,5x31,5x90 cm. Skladem od 29.03.2021.

novinka

1.360,-

typ 1typ 2typ 3

REON
moderní víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus lakovaný,
barevné provedení: bílá. Rozměry typ 1 (ŠxHxV): 63x36x77,5 cm,
typ 2 (ŠxHxV): 63x36x121 cm, typ 3 (ŠxHxV): 63x36x149 cm, typ 4
(ŠxHxV): 63x36x149 cm. Skladem od 04.02.2021.

novinka

typ 3typ 1

typ 4

typ 2

výsuvné košíky

990,-
590,-

1.190,- 1.640,- 1.790,-

1.470,-

1.070,- 1.630,- 990,- 1.190,- 4.550,-

860,-

1.290,-

1.690,-

1.190,- 1.640,-

1.790,-
1.470,-

990,-1.130,- 1.170,-

990,-

760,-

5.010,-



Tofi new 1
41x29x48 cm

Doplnění zásob od 15.02.2021

Tofi new 2
76x29x83 cm

Tofi new 3
76x29x153 cm

Tofi new 4
111x29x83 cm

Tofi new 5
111x29x118 cm

korpus je hrubý 35 mmkorpus je hrubý 35 mmkorpus je hrubý 35 mm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Tofi new 6
146x29x153 cm

Tofi new box: 

33x28,5x33 cm.
bílá

Tofi new dvířka:
32,8x9x32,8 cm.

bílá TOFI-LEXO

BENITO 2.130,-

černá

moderní víceúčelový
regál, korpus je hrubý

34 mm, provedení:
americká třešeň

nebo bílá, (ŠxHxV):
89x29x179,8 cm.

Regál je ohraněn páskou
 i ze zadní strany, tím je
vhodný i do prostoru.

Doplnění zásob  
americká třešeň

09.02.2021.

moderní víceúčelový
regál, korpus je hrubý

34 mm, provedení:
bílá (ŠxHxV):

90x30,5x162,6 cm.
Regál je ohraněn
páskou i ze zadní

strany, tím je vhodný
i do prostoru.

ODYN

ENZO

víceúčelový regál, černá, bílá, dub nebo americká třešeň
+ chrom, korpus je hrubý 36 mm, (ŠxHxV) 110x29x97 cm. Regál je
ohraněn páskou i ze zadní strany, tím je vhodný i do prostoru.
V provedení dub pouze do vyprodání zásob.
Doplnění zásob americká třešeň  31.05.2021. a bílá 09.02.2021.
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TOFI NEW

- systém

moderní regály vhodné i do prostoru

víceúčelový policový systém, který si poskládáte podle vašich představ, s možností
dokoupení zásuvek (box) nebo dvířek, provedení: černá, bílá, zelená, žlutá nebo
červená, korpus je hrubý až 35 mm. Regály jsou ohraněny páskou i ze zadní strany,
tím jsou vhodné i do prostoru.

bílá
výběr až ze
4 barevných

provedení dvířek,
které jsou vhodné

do všech typů
Tofi regálů

REGÁLY 131

Tofi new 6
146x29x153 cm111x29x83 cm

Tofi new 4 Tofi new 3
76x29x153 cm

Tofi new RTV stolek
150x39x51 cm

Tento prvek pouze do vyprodání zásob.

americká třešeň

bílá

černá

úložný box, materiál: ekokůže černá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 32x30x32 cm, 
vhodné kombinovat se systémem Tofi NEW a regály SARAH a NORAH ze strany 133.

2.930,-

2.490,-

460,-

140,-

1.990,- 3.470,-

1.790,-

730,-
2.340,-
2.520,-

1.390,- 1.790,-

2.290,-
1.990,-

3.470,-

480,-

Doplnění zásob od 15.02.2021 Doplnění zásob od 15.02.2021



Obraz DX Typ 28 sada 3 ks (ŠxHxV): 
3ks: 30,48x5x45,72 cm

Široká nabídka tištěných obrazů - skladem ihned k odběru.

590,-

Obraz DX Typ 4 sada 6 ks (ŠxHxV): 1ks: 61x2,55x20,5 cm, 
5ks: 20,5x2,55x20,5 cm 

Obraz DX Typ 6 sada 5 ks(ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, 
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm 

Obraz DX Typ 10  sada 6 ks (ŠxHxV):
6ks: 25,5x2,8x25,5 cm

€
45

KATALOG

KOBERCŮ

Katalog k nahlédnutí najdete
na každé naší prodejně nebo na:

www.tempo-kondela.sk/letaky/Katalog_Kobercov_CZ_2021/

široký výběr koberců, polštářů,
kožešin či dek najdete u nás,
katalog žádejte na prodejně.

Obraz DX Typ 2  sada 6 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,5x2,55x40,5 cm, 4ks: 20,5x2,55x20,5 cm 

Obraz DX Typ 7 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, 
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm 

Obraz DX Typ 8 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, 
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm 

Obraz DX Typ 9 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, 
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm 

Koberce už

od 199,-Kč / kus

Obraz DX Typ 20 sada 5 ks, (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20, 
2ks: 15x3,5x15 cm 

Obraz DX Typ 21 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks:
15x2,4x20, 2ks: 15x2,4x15 cm 

Obraz DX Typ 22 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20, 
2ks: 15x3,5x15 cm 

Obraz DX Typ 23 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20, 
2ks: 15x3,5x15 cm 

Obraz DX Typ 24 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 38x3,2x38 cm 

Obraz DX Typ 25 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks:30x2,5x80 cm,
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks 30x2,5x40 cm.

  

Obraz DX Typ 26 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,5x80 cm; 
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks: 30x2,5x40 cm  

Obraz DX Typ 3  sada 6 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,5x2,55x40,5 cm, 4ks: 20,5x2,55x20,5 cm 

Obraz DX+yp 27 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,5x80 cm, 
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks: 30x2,5x40 cm.

Obraz DX Typ 29 sada 3 ks (ŠxHxV): 
3ks: 30,48x2,5x45,72 cm 

Obraz DX Typ 30 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 20x5x40,6 cm cm 

Obraz DX Typ 31 sada 11 ks (ŠxHxV): 8ks:
12,7x3,5x17,78 cm; 3ks: 20,32x3,5x25,4 cm 

Obraz DX Typ 33 sada 7 ks ks (ŠxHxV): 
1ks: 30,48x3,5x40,64 cm; 
2ks: 25,4x3,5x30,48 cm; 
2ks: 20,32x3,5x30,48 cm; 
2ks: 15,24x3,5x15,24 cm

Obraz DX Typ 32 sada 3 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,32x2,4x40,64 cm; 1ks: 40,64x2,4x50,8 cm

132 OBRAZY/KOBERCE/LAVICE

odolná celokovová lavice do čekáren, materiál:
kov + sedadlo z perforovaného plechu, barva:
stříbrná (vypalovaný práškový lak), rektifikační

šrouby na nohách, rozměry: (ŠxHxV): 175x70x78 cm,
šířka sedáku: 48 cm, výška x hloubka

sedu: 40x44cm, 3 místa.

KULIA
odolná celokovová lavice do čekáren,

materiál: kov + sedák z perforovaného plechu, barva:
stříbrná (vypalovaný práškový lak) + chrom (nohy),

rektifikační šrouby na nohách, rozměry:
(ŠxHxV): 160x50x40 cm, šířka sedáku: 48 cm,

výška x hloubka sedu: 40x44cm, 3 místa.

EMALA

nosnost: 500 kg
nosnost: 500 kg

590,-

620,-

890,-

840,- 840,- 840,- 1.230,-

1.090,-

799,- 799,- 799,-799,-

899,- 899,- 899,-

1.190,- 560,- 1.290,- 999,-

890,- 1.030,-

2.690,-
2.790,-

3.560,-
3.940,-



JEFF 2 NEW
židle - stohovatelná, provedení: tmavomodrá látka, světle béžová látka,

černá látka + šedý kladívkový rám, (ŠxHxV): 44x50x91 cm, výška sedu: 46,5 cm.
  Cena při koupi 1 ks modrá a černá: 699,-Kč .Cena při koupi 1 ks béžová: 670,-Kč.

n
o

sn
o

st
: 

1
0

0
 k

g

zvýhodněná cena
při koupi 20 a více ks

v odstínu zelená

zvýhodněná cena
při koupi 20 a více ks

v odstínu
modrá a černá

599,-

ZINA 2 NEW
židle - , v barevném provedení: zelená látka + matný zlatý rám,stohovatelná

šedá látka + rám v odstínu šampaňské a látka bordó + rám v odstínu šampaňské,

(ŠxHxV): 44x50x93 cm, výška sedu: 46,5 cm. Cena při koupi 1 ks zelená: 630,-Kč šedá a bordó: 770,-Kč.

n
o

sn
o

st
: 

1
0

0
 k

g
n

o
sn

o
st

: 
1

0
0

 k
g

n
o

sn
o

st
: 

1
0

0
 k

g

černásvětle béžová

stohovatelné

modrázvýhodněná cena
při koupi 20 a více ks

v odstínu šedá a bordó

n
o

sn
o

st
: 9

0 
kg

stříbrná černá červená

modrábílá

zvýhodněná cena
při koupi 20 a

  více ks
v odstínu béžová

MABEL 3 NEW
židle - taburet na kolečkách s nastavitelnou výškou,
materiál: chrom + plast - modrá, červená, stříbrná,

bílá nebo černá, (ŠxHxV): 35x35x43-55 cm.

JEFF 3 NEW
stohovatelná židle, provedení: látka + kovové nohy,

provedení: červená + zlatý nátěr nebo modrá + šedá, černá +
šedá, rozměry (ŠxHxV): 45,5x56,5x93 cm, výška x hloubka sedu:

44,5x40,5 cm. Cena při koupi 1 ks: 810,-Kč.
V provedení černá + šedá skladem od 22.02.2021.

ZINA 3 NEW
stohovatelná židle, provedení: látka béžový

vzor + chromové nohy nebo zelená látka + zlatý
nátěr, rozměry (ŠxHxV): 44x60x95 cm, výška x hloubka

sedu: 44,5x40 cm.

ZEKI
stohovatelná židle, provedení: síťovina

šedá + chromové nohy nebo ekokůže černá nebo hnědá
+ chromové nohy, rozměry (ŠxHxV): 45x58x82 cm,

výška x hloubka sedu: 44x41 cm.
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BULUT
stohovatelná zasedací židle, provedení: síťovina šedá nebo zelená

+ černá + chromové nohy, ekokůže hnědá nebo černá + chromové nohy,
rozměry (ŠxHxV): 50x56x76 cm, výška x hloubka sedu: 43x41 cm.
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černá ekokůže

hnědá ekokůže síťovina šedá

síťovina
zelená + černá

DERYA
stohovatelná zasedací židle s černými plastovými opěrkami
na ruce, provedení: síťovina černá + chromové nohy nebo

ekokůže hnědá + chromové nohy, rozměry (ŠxHxV): 53x57x79 cm,
výška x hloubka sedu: 43x42 cm.

černá
síťovina

hnědá
ekokůžen

o
sn
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st
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g

ALTAN
stohovatelná zasedací židle, materiál: síťovina + chromové nohy,

provedení: zelená + černá, modrá + černá, hnědá nebo černá, rozměry
(ŠxHxV): 46x56x82 cm, výška x hloubka sedu: 47x46 cm.
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modrázelená černá

hnědá

černá ekokůže

červená + zlatý
nátěr

modrá + šedá

béžový vzor + chromzelená + zlatý nátěr

zvýhodněná cena
při koupi 20 a

  více ks
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stohovatelná zasedací židle, provedení: látka zelená, červenohnědá, černá
tmavěmodrá nebo šedá + černá kovové nohy, (ŠxHxV): 53,5x43x78 cm, výška x hloubka

sedu: 45x40 cm. V provedení tmavěmodrá a červenohnědá skladem od 22.022021
a v provedení černá skladem od 22.02.2021.

ISO 2 NEW
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novinka

tmavěmodrá

zelená

šedá

červenohnědá

černá

629,-

630,-
629,-

660,- 790,-

829,- 880,- 719,- 690,-

930,-

940,-

1.050,-

černá + šedá
nové barevné

provedení

kvalitnější rám

kvalitnější rám

720,-



BLUES
otočná židle, provedení: látka

mentolová + vzor + plastová černá
podstava, rozměry (ŠxHxV):

39x49x78-90 cm, výška sedu:
40-52 cm.
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hnědá

ILHAM
stohovatelná zasedací židle s čalouněnými opěrkami

na ruce, provedení: ekokůže černá nebo hnědá
+ chromové nohy, rozměr (ŠxHxV): 52x55x85 cm,

výška x hloubka sedu: 41x46 cm. Možnost kombinovat
s lavicí Ilkin. V provedení hnědá, doplnění zásob 26.02.2021.
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1.190,-

černá

ESIN
moderní zasedací židle s plastovými područkami,

materiál: síťovina + chromová podstava, provedení: černá,
hnědá + černá, šedá s černým páskem + černá,

(ŠxHxV): 55x64x93 cm, výška x hloubka sedu: 45x48 cm.

černá

hnědá + černá

šedá s černým
páskem + černá
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UMUT
stohovatelná zasedací židle s černými plastovými
područkami, materiál: síťovina + chromové nohy,

provedení: černá nebo zelená + černá, rozměry (ŠxHxV):
54x56x82 cm, výška x hloubka sedu: 47x46 cm.

černá zelená + černá

TEKER
skládací zasedací židle s deskou na psaní,

vhodná i do konferenčních místností a učeben,
provedení: ekokůže černá + dřevo + chromová

podstava, rozměr (ŠxHxV): 49x77x82 cm,
výška x hloubka sedu: 40x38cm.
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SONER
skládací zasedací židle s deskou na psaní,

vhodná i do konferenčních místností a učeben,
provedení: ekokůže černá + dřevo + chromová
podstava, rozměr (ŠxHxV): 51x85x84 cm, výška

x hloubka sedu: 42x40 cm.
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ILKIN
lavice s čalouněnými područkami vhodná do čekáren - 2 místa, provedení:
ekokůže černá nebo hnědá + chromové nohy, rozměr (ŠxHxV): 101x62x84 cm, výška
x hloubka sedu: 42x50 cm. Možnost kombinovat se židlemi Ilham.

hnědá

černá

ergonomický klekosed k PC stolům, na kolečkách,
provedení: látka světle šedá nebo šedohnědá taupe + kovová

podstava s černým nátěrem, rozměry (ŠxHxV): 45x62x52-62 cm,
výška x hloubka sedu 30-45x30 cm. Pogumovaná kolečka

vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy. Doplnění
zásob 22.02.2021.

KILIAN
šedohnědá taupen
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šedá
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šedohnědá taupe
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oranžová

šedá

zelená

MESH
otočná židle, provedení: síťovina černá + oranžová, černá + šedá
nebo černá + zelená + plastová černá podstava, rozměry (ŠxHxV):

39x49x78-90 cm, výška sedu: 40-52 cm.

nosnost: 200 kg

světlešedá

šedá

zelená

nové barevné
provedení

RIMALA
moderní zasedací židle s plastovými područkami,

provedení: síťovina šedá + černá nebo zelená + černá +
chromová podstava, rozměr (ŠxHxV): 51x54x93 cm,

výška x hloubka sedu: 44x49 cm. Na skladě od 22.02.2021.
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FLONETn
o
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st
: 

1
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0
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ergonomický klekosed k PC stolům na kolečkách,
provedení: látka hnědá nebo šedohnědá taupe
+ podstava z bukového dřeva, rozměry (ŠxHxV):

46x65x52-72 cm, výška x hloubka sedu:
52-72x30 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

novinka

hnědá šedohnědá-taupe

GROCOn
o
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1
0

0
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ergonomický klekosed k PC stolům na kolečkách,
provedení: látka černá nebo krémová + dřevěná

podstva z bukového dřeva, rozměry (ŠxHxV):
46x65x56-72 cm, výška x hloubka sedu:

56-72x30 cm.
Na skladě od 22.02.2021.

černá

krémová

novinka

RENARn
o
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o
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1
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ergonomický klekosed k PC stolům
provedení: látka černá nebo šedohnědá

taupe + podstava z březového dřeva,
rozměry (ŠxHxV): 50x72x53 cm,
výška x hloubka sedu: 53x30 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

novinka

černá

šedohnědá-taupe

RUFUS
ergonomický klekosed k PC stolům s opěrkou
zad, na kolečkách, provedení: látka šedá nebo

šedohnědá taupe + kovová podstava s černým nátěrem, 
rozměry (ŠxHxV): 45 / 67x75x80-90 cm, výška x hloubka sedu

34-45x30 cm. Pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné
a plovoucí podlahy. Doplnění zásob 22.02.2021.

1.090,- 1.190,-

2.690,-
2.870,-

1.130,- 1.340,- 1.590,-

2.440,- 2.590,- 2.490,- 2.270,-

2.590,- 1.050,- 1.250,-



taupe

kancelářská židle s područkami,
provedení: síťovina černá nebo šedá + plastová

podstava a opěrky na ruce, (ŠxHxV): 53x57x83-95cm,
výška sedu: 40,5-52,5cm. Doplnění zásob od 10.05.2021.

ADRA
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šedá

TAMSON
kancelářská židle, podstava + područky: plast, barva látky: oranžová,

modrá nebo šedá, (ŠxHxV): 55x48x82-94 cm, výška sedu: 40 - 52 cm. V provedení
oranžová pouze do vyprodání zásob.

oranžová

DARISA
moderní otočná židle, provedení: plast + ekokůže + chromová podstava,

barva bílá + šedá, černá + tmavěšedá, zelená nebo oranžová, rozměry (ŠxHxV):
48x54x87,5-100 cm, výška sedu: 52-63 cm. V provedení oranžová a zelená jen do vyprodání

zásob. Doplnění zásob: oranžová 22.02.2021.

bílá + šedá

černá + tmavěšedá
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KIDS
otočná židle, provedení: látka vzor

+ plastová černá podstava, rozměry
(ŠxHxV): 39x46x72-84 cm, výška

sedu: 38-50 cm.
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950,-

SALIM
otočná židle, provední: látka šedá, oranžová

+ plastová černá podstava (ŠxHxV):
39x43x74-86 cm, výška sedu: 39-51 cm.
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šedá

oranžová

zelená
oranžová
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zelená

taupe
šedá

oranžová
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černá

CRAIG
kancelářská židle, provedení: látka červená, mentolová nebo šedá

+ kovová podstava, (ŠxHxV): 41x48x76-88cm, výška sedu: 46-58 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.
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červená

šedá

mentolová

zelená

DEX 2 NEW
kancelářské křeslo, provedení: barva: černá, zelená nebo

šedá + síťovina, kovová podstava- chrom + plastové opěrky,
(ŠxHxV): 51x59x88,5-95,5 cm, výška sedu: 43-51 cm.

V provedení šedá doplnění zásob 22.02.2021.
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černá
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černá

hnědá

AYLA
kancelářské křeslo, provedení: ekokůže černá nebo hnědá

+ plastová podstava a opěrky na ruce, (ŠxHxV): 55x50x85-97cm,
výška sedu: 36,5-48,5cm. V provedení hnědá, doplnění zásob

od 10.05.2021.

DARISA NEW
moderní otočná židle, provedení:

plast + ekokůže + chromová podstava,
barva: bílá, (ŠxHxV): 48x55x82-87cm,
výška x hloubka sedu: 45-45x43 cm.
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GOFY
otočná židle, provedení: síťovina  růžová + vzor + černá 
plastová podstava, rozměry (ŠxHxV): 55x55x88-100 cm, 

výška x hloubka sedu: 40-52x43 cm. 

růžová

modrá
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SELVA
otočná židle, provedení: ekokůže + plast modrá, růžová nebo

šedá + chromová podstava, rozměry (ŠxHxV): 40x40x74,5-86,5 cm,
výška sedu: 43-55 cm.

šedá

růžová

modrá

šedá

1.460,-Kčjen

spolu

Možnost koupě
v balení po 2ks

za kus

taupe, oranžová,

zelená

taupe

šedá

IDORO
kancelářská židle, materiál: síťovina +

chromová podstava, provedení: růžová,
(ŠxHxV): 45x54x90-100 cm, výška x hloubka

sedu: 43,5-53,5x42cm. Na skladě od 10.05.2021.

n
o

sn
o

st
: 

9
0

 k
g

novinka

oranžová šedá, modrá

zelená, oranžová bílá + šedá,

černá + tmavěšedá
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APOLO
kancelářské křeslo, provedení: síťovina zelená + černá + černý plast, síťovina šedá + černá + bílý plast, síťovina taupe +
černá + černý plast nebo síťovina oranžová + černá + černý plast, chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná

na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV): 60,5x 54x 87-95 cm, výška sedu: 41-49 cm. V provedení
zelená a doplnění zásob 05.06.2021.

BST 2010 NEW
kancelářské křeslo, spodní podstava - plastová + plastové opěrky
na ruce, materiál: síťovina, barevné provedení: sedadlo černé,

opěrka - zelená nebo šedá, (ŠxHxV): 57x53x86,5/96,5 cm,
výška sedu: 42-51 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

1.080,- 1.150,- 1.360,- 1.240,-
1.330,-

1.160,- 1.330,- 1.430,- 1.390,-

1.580,-
1.490,- 1.690,-

2.920,-Kč

1.530,-

1.450,- 1.370,-
1.460,-

1.450,- 1.560,-



REMO 2 NEW
kancelářské křeslo s černými plastovými

područkami, provedení: síťovina
černá + černá plastová podstava,

rozměry (ŠxHxV): 54x35x87-99 cm,
výška x hloubka sedu: 40-52x42 cm.
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MALIK NEW
kancelářské křeslo s černými plastovými

područkami, provedení: ekokůže
černá + červená + béžová, rozměry

(ŠxHxV): 59x59x93-105 cm,
výška sedu: 43-53 cm.

STREET
otočná židle s plastovými opěrkami

na ruce, provedení: látka černá + vzor +
chromová podstava, rozměry (ŠxHxV):

53x59x88-98 cm, výška sedu: 44-54 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.
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DEVRI
kancelářská židle s područkami, provedení:

látka šedá + plastová podstava a opěrky, (ŠxHxV):
60x62x97-107 cm, výška sedu: 41-51cm.

Doplnění zásob 10.05.2021.

OBALA
kancelářské křeslo, provedení: černá

síťovina + ekokůže + plast (černá),
(ŠxHxV): 56x54x90-102 cm,
výška sedu: 42,5-54,5 cm.

MADAN
moderní kancelářské křeslo s područkami

na ruce, provedení: ekokůže černá
a oranžová + plastová podstava a opěrky

na ruce, rozměry (ŠxHxV): 56x55x75-85 cm,
výška sedu: 44-55 cm.
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LIZBON NEW
kancelářské židle s plastovými

područkami, provedení:
síťovina oranžová + černá + chromová

podstava, rozměry (ŠxHxV):
65x51x89-97cm, výška sedu: 41-49 cm.

IDOR NEW 
kancelářské křeslo, materiál: síťovina + ekokůže + chromová podstava,

provedení: bílá + černá nebo černá, rozměry
(ŠxHxV): 43X59X90-100 cm, výška sedu: 43-53 cm, hloubka sedu: 42 cm.

ARGUS
kancelářské křeslo, provedení: ekokůže bílá nebo světle šedá

+ chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné
a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV): 50x55x76-88cm,

výška x hloubka sedu: 44-56x38cm.

bílá šedá
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BADAR
kancelářské křeslo, provedení: ekokůže bílá

+ látka šedá + chromová podstava, pogumovaná
kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy,

rozměry (ŠxHxV): 46x55x90-102 cm, výška x hloubka
sedu: 35-50x40 cm. Doplnění zásob 22.02.2021.
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EDIZ
kancelářské křeslo, provedení: látka šedá, žlutá, hnědá nebo smaragdová nebo

ekokůže koňaková + chromová podstava, (ŠxHxV): 48x57x78-88 cm,
výška x hloubka sedu: 44-54x44,5 cm. V provedení koňaková pouze do vyprodání zásob.

V provedeních žlutá, hnědá a smaragdová skladem od 22.02.2021.
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šedá látka

IZOLDA
kancelářské křeslo s bílými plastovými opěrkami
na ruce, provedení: síťovina modrá nebo šedá +

černá + chromová podstava, pogumovaná kolečka
vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV): 

52X57X90-100 cm, výška x hloubka sedu: 44-45x49 cm.
V provedení modrá, doplnění zásob od 22.02.2021.
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šedá + černá

modrá

PREFOTIT

tmavěčervená

novinka        RAMIZA
otočná židle, provedení: síťovina šedá a

tmavěčervená + plastová černá podstava,
rozměry (ŠxHxV): 47x42x80-91 cm,

výška sedu: 39-50 cm, hloubka sedu: 42 cm.
Doplnění zásob od 22.02.2021.

šedá

nová barevná provedení

ostatní
barvy látky

MARY
kancelářské křeslo, provedení: látka šedá
+ chromová podstava, rozměry (ŠxHxV):

53x56x79-89 cm, výška x hloubka
sedu: 45/55x44 cm.

novinka
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RAIDON
otočná  s rostoucí židle nastavitelnou výškou a hloubkou

, provedení: látka zelená + modráopěrky zad
nebo růžová + šedá + plastová podstava šedé barvy,

rozměry (ŠxHxV): 47x51-61x96-106 cm,
výška sedu: 43-53 cm, hloubka sedu: 34-44 cm.

Na skladě od 30.03.2021.
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žlutá látka hnědá látka

smaragdová látka

koňaková
ekokůže

nastavitelnánastavitelná
výška a hloubkavýška a hloubka

opěrky zadopěrky zad

nastavitelná
výška a hloubka

opěrky zad

1.390,-
1.610,-

1.390,-
1.590,-

1.350,-

1.860,- 1.490,- 1.560,- 1.890,-
1.670,-

1.660,- 1.970,- 1.550,-
1.750,-

1.890,- 1.870,-
2.850,- 1.960,- 2.140,-

1.890,-

ELLIE NEW
ochranná podložka pod židli,
vyrobená z vysoce kvalitního
polypropylenu. ideální ochrana
pro podlahy, koberce. Na skladě od 15.02.2021.

180,-

ELLIE NEW typ 1 70x100x0,05 cm     180,-Kč
 270,-KčELLIE NEW typ 2 120x90x0,05 cm    
290,-KčELLIE NEW typ 3 140x100x0,05 cm   
330,-KčELLIE NEW typ 4 140x100x0,08 cm   

od

novinka

COLBY NEW
kancelářská židle s područkami, provedení: látka 

černá + plastová podstava a opěrky, (ŠxHxV): 
60x52x90-100cm, výška sedu: 44-56cm.
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černá

1.650,-



DARLOS NEW
pohodlné kancelářské křeslo s nastavitelnými

područkami, provedení: šedá látka
+ chromová podstava a opěrky na ruce, rozměry

(ŠxHxV): 61x65x94-102,5 cm, výška sedu:
38-46,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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šedá

azurová zelená

červená

LANCELOT
kancelářské křeslo - látka (sedadlo + opěrka) plast (opěrky na ruce),
chrom (podstava), provedení oranžová + černá nebo šedá + černá,

(ŠxHxV): 59x46x90-99 cm, výška sedu: 45-55 cm, pogumovaná kolečka
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy. V provedení oranžová + černá jen

do vyprodání zásob.

oranžováoranžováoranžová šedášedášedá
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TC3-973M 2 NEW
kancelářské křeslo, podstava + područky

  - chrom, opěrky - plast, barva černá nebo modrá, ekokůže
+ síťovina, (ŠxHxV): 58x60x105-115 cm, výška sedu:

35-45 cm. V provedení modrá, doplnění zásob 10.05.2021.
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černá modrá

AEX
kancelářské křeslo, síťovina + chrom, barva: sedadlo černé, opěrka:

černá/zelená/červená/šedá, (ŠxHxV): 59x63x102 cm, výška sedu: 43-53 cm.
  Model pouze do vyprodání zásob.
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zelená černášedá

TC3-7741 NEW
kancelářské křeslo, podstava + područky:

plast, barva: černá nebo béžová látka, (ŠxHxV):
59x62x99-109cm, výška sedu: 45 - 55 cm.

V provedení černá doplnění zásob 10.07.2021.
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DAKIN  

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s černými
plastovými područkami, provedení:

síťovina světle + černá + chromová podstava,
rozměry (ŠxHxV): 58x60x116-126 cm,
výška x hloubka sedu: 45-55x50 cm.
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IMELA TYP 1
kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s černými plastovými područkami,

materiál: síťovina + chromová podstava, provedení: oranžová + černá, zelená + černá
nebo černá, pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy,
rozměry (ŠxHxV): 52x60x112-122 cm, výška x hloubka sedu 44-54x52 cm.

V provedení oranžová pouze do vyprodání zásob.
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kancelářské křeslo s područkami,
provedení: látka šedá + černá síťovina

+ chromová podstava, (ŠxHxV):
63x60x118-128 cm, výška x hloubka sedu:

46-56x51 cm.

FABRY NEW

béžová

sklopné područkysklopné područkysklopné područky

otočná  židle s rostoucí nastavitelnou výškou a hloubkou opěrky zad, opěrky na ruce s 
funkcí sklopení, podnožka s nastavitelnou výškou (v případě potřeby je možné ji 
odmontovat), , pogumovaná kolečka vhodná na  šle zajišťující správné držení těla dítěte
dřevěné a plovoucí podlahy, provedení: síťovina šedá nebo růžová + bílá plastová 
podstava a opěrky na ruce, rozměry (ŠxHxV): 55x58x83-89-102 cm, výška sedu: 47-60 cm, 
hloubka sedu: 36-42 cm. V provedení růžová skladem od 22.02.2021, šedá doplnění zásob 
22.02.2021.
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MAHALA
otočná  s rostoucí židle nastavitelnou výškou a

hloubkou opěrky zad, provedení: síťovina růžová +
plastová podstava  bílé barvy a plastovés opěrkou na nohy

područky šedé barvy (pouze typ 1), rozměry (ŠxHxV):
48x60x84-94 cm, výška x hloubka sedu: 41-51x43 cm.

Pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy.
Na skladě od 30.06.2021.
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kancelářské křeslo, materiál: síťovina
+ plastová podstava a opěrky na ruce,

provedení: tmavěmodrá + černá,
rozměry (ŠxHxV): 58x51x97-103 cm,

výška sedu: 42-48 cm, hloubka sedu: 51 cm.
Na skladě od 22.02.2021. 

DIXOR

novinkanovinkanovinka

šedá růžová

IMELA TYP 2
kancelářské křeslo s černými plastovými opěrkami na

ruce, materiál: síťovina + chromová podstava, provedení:
oranžová + černá, zelená + černá nebo černá, pogumovaná

kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV):
52x60x95-105 cm, výška x hloubka sedu: 44-54x52 cm.

V provedení oranžová pouze do vyprodání zásob.

LAIRA
kancelářské křeslo, provedení: látka šedá +
černá kovová podstava. Rozměry (ŠxHxV):
60,5x60x83-93 cm, výška x hloubka sedu:

47/57x46 cm.
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černá a zelenáčerná a zelenáčerná a zelená

černá a zelenáčerná a zelenáčerná a zelená

oranžováoranžováoranžová

oranžováoranžováoranžová

nastavitelnánastavitelná
výška a hloubkavýška a hloubka

opěrky zadopěrky zad

nastavitelná
výška a hloubka

opěrky zad

1.990,- 2.130,-
2.190,-

1.880,-
1.999,-

2.070,- 2.090,- 2.360,-

1.990,- 1.830,-
2.040,-

2.650,- 2.220,- 2.160,- 2.430,-

2.150,-
2.290,-

2.290,- 2.990,-

2.840,-

2.390,-

n
o

sn
o

st
: 

9
0

 k
g

výška a hloubkavýška a hloubka
opěradla jeopěradla je
nastavitelnánastavitelná

výška a hloubka
opěradla je
nastavitelná

 ANAIS

novinkanovinkanovinka

2.999,-
3.080,-

MORGEN
kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: látka šedá, červená nebo azurová

zelená, chromová podstava a opěrky na ruce, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV): 50,5x64x92,5-102,5 cm, výška sedu: 45,5-55,5 cm.



TC3-867F
kancelářské křeslo, podstava + opěrky

-plast, područky - čalouněné,
barva: šedočerná látka, rozměry

(ŠxHxV): 62x66x95-105 cm, výška sedu:
49-59 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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ZARGO
kancelářské křeslo s polohovacími opěrkami na ruce, provedení: ekokůže

černá, bílá plastová podstava a opěrky na ruce,
pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry

(ŠxHxV): 61x61x96-108 cm, výška sedu: 43-55 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.
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QUIRIN NEW
kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení:

ekokůže černá nebo červená + chromová podstava + opěrky
na ruce, (ŠxHxV): 55x57x90-97 cm, výška sedu: 44,5-52,5 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.
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LANDON
kancelářské křeslo s područkami,
provedení: ekokůže černá + šedá

síťovina + plast, (ŠxHxV):
60x62x98-108 cm, výška sedu:

45-55 cm. Model do vyprodání zásob.

FARAN
moderní kancelářské křeslo s plastovými područkami,

provedení: ekokůže černá nebo šedohnědá taupe + chromová podstava
a opěrky, rozměry (ŠxHxV): 54x62,5x102-110 cm, výška sedu: 45-53 cm.

Pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěná podlahy.

černá taupe
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designové kancelářské křeslo s výškově nastavitelným
otočným sedadlem, provedení: bílá ekokůže + chrom,

šedohnědá látka + chrom, rozměry (ŠxHxV):
62x63x76-86 cm, výška sedu: 43-53 cm.

LENER
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DARIUS
kancelářská židle s područkami,

provedení: látka hnědá + šedá plastová
podstava a opěrky na ruce, (ŠxHxV):

62x55x86,5-96,5 cm, výška sedu:
50-60 cm. Model do vyprodání zásob.
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kancelářské křeslo s bílými plastovými opěrkami
na ruce, provedení: síťovina zelená + černá

+ chromová podstava, pogumovaná kolečka
vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, (ŠxHxV):

53x60x91-101 cm, výška x hloubka sedu: 44-54x49 cm.

OZELA
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SANAZ typ 1                    SANAZ typ 2                   SANAZ typ 3
kancelářské křeslo s bílými plastovými područkami s opěrkou hlavy (typ 1), provedení:

síťovina + látka šedá, typ 2 (síťovina růžová) + chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná
na dřevěné a plovoucí podlahy (typ 1, typ 2), rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV), výška sedu

(Typ 1 a typ 2): 49-60 cm, (typ 3): 51,5 cm.
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60x50x91-103 cm60x50x112-124 cm 60x50x95 cm

ELMAS
kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s černými plastovými područkami,

provedení: síťovina růžová, šedá + černá nebo modrá + černá + chromová
podstava, pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV):

61x50x103,5-115,5 cm, výška sedu: 41-53 cm.
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modrá + černá růžová
šedá + černá

kancelářské křeslo provedení:
síťovina žlutozelená + černá, podstava

(Chrom), područky (chrom + plast),
(ŠxHxV): 61x61x85-95cm, výška sedu:

35 - 45 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

TABAREZ 1513

n
o

sn
o

st
: 

1
1

0
 k

g
n

o
sn

o
st

: 
1

1
0

 k
g

n
o

sn
o

st
: 

1
1

0
 k

g

oranžová šedá
CAGE

kancelářské křeslo, provedení: bílý plast +
síťovina šedá nebo síťovina oranžová, chromová

podstava, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV):

56x57,5x97,5-103 cm, výška sedu: 40-50 cm.
V provedení oranžová pouze do vyprodání zásob.

RULIS
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami

na ruce, provedení: ekokůže růžová
+ chromová podstava, pogumovaná kolečka

vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,
rozměry (ŠxHxV): 60x61x96-106 cm, výška

sedu: 44-54 cm.
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ALTAZ
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami

na ruce, provedení: černá ekokůže, chromová
podstava a opěrky, pogumovaná kolečka
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,

rozměry (ŠxHxV): 55x71x 97,5-103 cm, výška
sedu: 41-51 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

pohodlné kancelářské křeslo s
černými plastovými područkami,
provedení: ekokůže černá + černá

plastová podstava, (ŠxHxV):
65x59x107-117 cm, výška

x hloubka x šířka sedu: 44-54x54x44 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

GOTHEL
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2.240,-

růžová

šedá

kancelářské křeslo, provedení:
látka světle modrá + chromová

podstava. Rozměry (ŠxHxV):
55-59x58x85-95 cm, výška x hloubka

sedu: 47/57x45 cm.

JACKIE
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nové barevné provedení

2.170,-
2.290,-

2.490,- 2.490,-2.180,- 2.290,-

2.160,-
2.160,-

2.070,- 1.940,- 2.160,-
2.290,-

2.130,- 2.450,- 2.790,- 2.180,-

2.490,- 2.480,- 2.590,-
2.780,-

2.550,-
2.690,-



RAIMOND
otočná  židle ,rostoucí s nastavitelnou výškou a hloubkou opěrky zad

provedení: síťovina modrá + plastová podstava s opěrkou na nohy
+  (pouze typ 1) šedé barvy, rozměry (ŠxHxV):opěrkou na ruce

48x60x84-94 cm, výška x hloubka sedu: 41-51x43 cm, Pogumovaná
kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy. Na skladě od 30.06.2021.
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VAN          
kancelářské křeslo s nastavitelnými opěrkami

na ruce, podstava chrom + plastové područky, barva:
červená nebo šedá látka, (ŠxHxV): 62,5x61x116-126 cm, výška

sedu: 48-58 cm. V provedení červená pouze do vyprodání zásob.

SORIA
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce, provedení: hnědá camel ekokůže,
chromové područky a podstava, rozměry

  (ŠxHxV): 71 x54x111-119 cm, výška sedu:
45,5-53,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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LESTER NEW
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami

na ruce, provedení: ekokůže černá + šedá nebo
černá + zelená + plastová podstava a opěrky na ruce,

pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy, (ŠxHxV): 61x72x108-118cm, výška sedu:

45-55cm. Model pouze do vyprodání zásob.

šedá zelená
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NELSON
kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, materiál: ekokůže
černá + oranžová nebo černá + šedá, plastová podstava + opěrky,

(ŠxHxV): 62x71x102-112cm, výška sedu: 47,5-57,5cm.

ARIO
kancelářské křeslo - materiál: síťovina

(sedadlo + opěrka), plast (opěrky na ruce),
chrom (podstava), barevné provedení: černá,

(ŠxHxV): 62,5x65x112,5-122 cm,
výška sedu: 41,5-51 cm.

Doplnění zásob 30.03.2021.
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RANDAL
otočná  židle  rostoucí s nastavitelnou

výškou a hloubkou opěrky zad, provedení:
síťovina + ekokůže červená + oranžová nebo modrá

+ šedá + plastová podstava, rozměry (ŠxHxV):
50x58x82-107 cm, výška sedu: 38-48 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.
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červená + oranžová
modrá + šedá
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zelená

světlešedá

zelenásvětlešedá DELANO
moderní kancelářské křeslo s područkami, provedení: látka zelená + bílá

(plast) nebo látka světle šedá + černá (plast), plastová podstava a opěrky na ruce,
pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV):
59x58x91-101 cm, výška sedu: 48,5-58,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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TWIST
kancelářské křeslo, provedení: ekokůže bílá nebo

hnědá - camel s černým prošíváním, chromová podstava,
pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí

a dřevěné podlahy, rozměr (ŠxHxV) 58x63,5x84,5-96,5 cm,
výška sedu: 46-58,5 cm.

bíláhnědá-camel
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TAXIS
kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s plastovými područkami, provedení: síťovina oranžová, černá nebo

malinová + černé područky a podstava z černého plastu, zelená nebo šedá + černá + chromová podstava + bílé opěrky
na ruce, rozměry (ŠxHxV): 64x63x118-126 cm, výška sedu: 45-53 cm, hloubka sedu: 52 cm. Barevná provedení s chromovou

podstavou jsou dodávány s pogumovanými kolečky, které jsou vhodné na plovoucí a dřevěné podlahy.
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nové barevné provedení

oranžová + černá šedá + černáčerná + černá
zelená

2.180,-
oranžová,

černá,
malinová

zelená, šedá

DRUGI typ 1
kancelářské křeslo s kovovými čalouněnými

područkami, provedení: ekokůže béžová 
+ černá + chromová podstava, pogumovaná

kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy,
(ŠxHxV): 57x60x105-112,5 cm, výška sedu: 45-53 cm.

novinka
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DRUGI typ 2
zasedací židle s kovovými
čalouněnými područkami,

provedení: ekokůže béžová
+ černá + chromová podstava,

(ŠxHxV): 60x57,5x105 cm,
výška sedu: 51 cm.

KOLO
manažerské křeslo, materiál: podstava +

područky - plast, ekokůže
bílá/hnědá, (ŠxHxV): 66x77x112-120 cm,

výška sedu: 48 - 58 cm.
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malinová + černá

typ 2 typ 1

nastavitelnánastavitelná
výška a hloubkavýška a hloubka

opěrky zadopěrky zad

nastavitelná
výška a hloubka

opěrky zad
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DRUGOS
kancelářské křeslo s kovovými

područkami, provedení: ekokůže
taupe + černá plastová podstava,

rozměry (ŠxHxV): 58x63x115,5-123,5 cm,
výška sedu: 46-54 cm, hloubka sedu: 50 cm.

KAILA
kancelářské křeslo, provedení: látka

béžová + chromová podstava. Rozměry
(ŠxHxV): 51-61x61x85-94,5 cm, 

výška x hloubka sedu: 52/61,5x40 cm.
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novinka

novinka

SIDRO
moderní kancelářské křeslo s výškově nastavitelnou

opěrkou hlavy a výsuvnou podnožkou,
  provedení: černá látka + síťovina, kovová podstava -

černá barva + plastové područky, (ŠxHxV):
60x58x113-121 cm, výška sedu: 48-56 cm.

nastavitelnánastavitelná
výška a hloubkavýška a hloubka

opěrky zadopěrky zad

nastavitelná
výška a hloubka

opěrky zad

2.390,-

2.360,-
2.660,-

2.890,- 2.890,-
2.999,-

2.350,-
2.590,-

2.090,-
2.340,- 2.290,- 2.290,-

2.420,- 2.270,-

2.690,-
2.330,-
2.430,-

2.390,-

2.890,-
2.690,-

2.840,- 2.990,-
2.640,-
3.110,-

2.650,-
2.750,-

2.640,- 4.180,-

2.490,-



AFRA
kancelářské křeslo, materiál: podstava +

područky - plast, ekokůže bílo -
černá, (ŠxHxV): 65x71x107-117 cm,

výška sedu: 46-56 cm.
Doplnění zásob 26.06.2021.
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4.270,-
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moderní kancelářské křeslo s područkami
na ruce, provedení: látka světle šedá + bílá
podstava a opěrky na ruce, pogumovaná kolečka
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry
(ŠxHxV): 62x62,5x117,5-127,5 cm,
výška sedu: 48-58 cm. Doplnění zásob 10.05.2021.

3.750,-
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ROTAR          
designové kancelářské křeslo,

provedení: černá, materiál: ekokůže
+ plast, (ŠxHxV): 64x74x115-126cm,

výška sedu 49 -59 cm.

3.7503.750,-3.750,-

n
o

sn
o

st
: 

1
1

0
 k

g

SIEMO NEW                           
kancelářské křeslo - ekokůže

hnědá / černá nebo ekokůže černá / černá,
podstava (plast), opěrky na ruce (plast);

(ŠxHxV): 64x72x112-122 cm, výška
sedu: 45-55 cm.
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3.590,-

TANER NEW
kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: šedá

nebo hnědá + černá ekokůže + chrom, pogumovaná kolečka vhodná
na plovoucí a dřevěné podlahy. (ŠxHxV): 62x73x113-123, výška

sedu: 45-55 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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                               LOTAR
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami

na ruce, materiál: ekokůže černá + bílá,
plastová podstava + područky, (ŠxHxV):

67x78x114-124cm, výška sedu: 47-57cm.

3.370,-
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3.790,-
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pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými
područkami, provedení: ekokůže

černá + chromová podstava a opěrky
na ruce, (ŠxHxV): 64x70x114-124cm,

výška sedu: 45-55 cm.

GILBERT

VISAR

3.8903.890,-3.890,-

3.4803.480,-3.480,-
3.6303.630,-3.630,-

3.650,-

HAGRID
kancelářské otočné křeslo, materiál: látka velvet + kov, provedení: smaragdová, šedá

+ černé nohy, (ŠxHxV): 60x62,5x85-95 cm, výška x hloubka sedu: 49-59x43 cm.
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3.740,-

3.8203.820,-3.820,-

HEVYR          
designové kancelářské křeslo,

provedení: černá, materiál: ekokůže
+plast, (ŠxHxV): 66x70x118-128cm,

výška sedu 45-57 cm.
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kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s
područkami, provedení: síťovina černá

+ chromová podstava, pogumovaná kolečka
vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, (ŠxHxV):

52x64x119-129 cm, výška x hloubka sedu: 44-54x52 cm.
Doplnění zásob 22.02.2021. 

IZAURA

IMELDA
kancelářské křeslo vhodné i do domácích kanceláří, materiál:

ekokůže + látka + bílá kovová podstava, provedení: bílá 
+ šedá, pohodlné měkké sedadlo a opěrkazad, 

pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí 
podlahy, (ŠxHxV): 67x71x90-100 cm, výška x hloubka 
sedu: 46-56x45 cm. Model pouze do vyprodání zásob. 
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3.460,-
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3.990,-
4.190,-

DELIZ
Moderní kancelářské křeslo s područkami,

provedení: látka bílá + chromová podstava černý plast,
pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné

podlahy, rozměry (ŠxHxV): 64x69x118-128 cm, výška sedu:
47,5 - 57,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

3.630,-

ARZU
stylové prošívané kancelářské křeslo,

provedení: látka béžová + dřevěná podstava
- barva ořech, (ŠxHxV): 56x67x89-97 cm,

výška x hloubka sedu: 45-53x47 cm.
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nová barevná
provedení

smaragdová šedá

novinka

3.470,-

INAZIN          
kancelářské křeslo s prošitou opěrkou

zad a područkami, provedení:
látka světle šedá + chromová podstava,
rozměry (ŠxHxV): 66x69x93,5-101 cm,

výška sedu: 46-54 cm, hloubka sedu: 47,5 cm.
Na skladě od 10.05.2021.

LUMIR
kancelářské křeslo, materiál:

kůže / ekokůže, provedení: černá,
růžice + opěrky: plast, (ŠxHxV):

66x75x115-124,5 cm, výška sedu:
49 - 59 cm. Model jen
do vyprodání zásob.

pravá kůže
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5.490,-
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kancelářské křeslo s čalouněnými
opěrkami na ruce a funkcí masáže,

provedení: ekokůže černá + plastová
podstava + opěrky, (ŠxHxV):

64x70x113-123cm, výška sedu: 45-55cm.

TYLER

5.090,-

3.890,-
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3.690,-
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kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce, materiál: ekokůže černá s červeným

lemováním, plastová podstava + opěrky, (ŠxHxV):
61,5x70x114-122 cm, výška sedu: 43-53cm.

3.490,-

PORSHE NEW
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MARVIN NEW
kancelářské křeslo s čalouněnými polohovacími opěrkami na 

ruce, materiál: ekokůže  bílá nebo černá + béžová + bílá, 
chromová podstava, plastové opěrky, (ŠxHxV): 71x52x111-119 

cm, výška sedu: 45-53 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

3.050,-

SAFIN
kancelářské křeslo s čalouněnými

područkami, provedení:
světlešedá ekokůže + chrom, (ŠxHxV):
64x70x113-123, výška sedu: 45-55 cm.

Doplnění zásob od 22.02.2021.

AZURE 2 NEW
moderní kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: ekokůže černá nebo bílá

+ chromová podstava a opěrky, (ŠxHxV): 54,5x63x106-114 cm, výška sedu: 45-53 cm. pogumované
kolečka vhodné na plovoucí a dřevěné podlahy.

                       ICARUS
kancelářské křeslo s čalouněnými

opěrkami, materiál: ekokůže hnědá + černá,
plastová podstava + opěrky, (ŠxHxV):

70x68x109-119cm, výška sedu: 45-55cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

3.060,-
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2.660,-
bílá

bíláčerná

MADOX
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce, provedení: černá ekokůže, plastové

opěrky a chromová podstava, (ŠxHxV):
  66x73x112-122, výška sedu: 45-55 cm.
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3.070,- 2.699,-

3.290,-

OLBA
pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými područkami,

provedení: šedá nebo béžová látka + plast (černá), (ŠxHxV):
62,5x63x102-112 cm, výška sedu: 44-54 cm.
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           ZAKAR
moderní kancelářské křeslo s opěrkou

hlavy a s čalouněnými područkami,
provedení: ekokůže černá + chromová

podstava a dřevěné područky,
rozměry (ŠxHxV): 72x64x104-112 cm,

výška sedu: 41-49 cm. Model jen
do vyprodání zásob.
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2.760,-

BAKARI
moderní kancelářské křeslo s područkami, provedení: látka

šedá + chromová podstava nebo látka modrá + plastová podstava, plastové opěrky
na ruce, rozměry (ŠxHxV): 63x63x117-127 cm, výška sedu: 48,5 - 58,5 cm.

V provedení modrá, doplnění zásob od 10.05.2021.

3.130,-3.470,-

modrá šedá

modrá šedá
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2.660,-
černá

2.790,-

2.590,-

kancelářské křeslo, provedení: Velvet látka smaragdová
nebo hnědá + gold-chrom-zlatá, modrá + chromová
podstava nebo světle šedá + černá podstava, rozměry (ŠxHxV): 59x62x82-92 cm, 

výška sedu: 45-54 cm, hloubka sedu: 46,5cm. V provedení smaragdová nebo hnědá cena .2.990,-kč

šedá béžová

od 2.530,-

stylové kancelářské křeslo vhodné i do
domácích kanceláří, materiál: ekokůže

šedobéžová + chromová podstava, rozměry
(ŠxHxV): 57x55x78-89 cm, výška sedu:

  45-57 cm, hloubka sedu: 43 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

ELINOR
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2.990,-

AZURE 2 NEW typ 2
zasedací židle s kovovými čalouněnými opěrkami

na ruce, provedení: ekokůže bílá + chromová podstava,
(ŠxHxV): 54,5x62,5x90,5 cm, výška x hloubka sedu: 45x47,5 cm.

2.240,-

bílá

světlešedá
+ černá

modrá +chrom

modrá
a světlešedá
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hnědá
+gold-chrom-zlatá

béžová

KONOR
otočné křeslo s měkkým sedákem a prošívanou opěrkou

zad, provedení: ekokůže šedohnědá taupe nebo látka
světlehnědá + chrom, pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné

a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV): 64x54,5x82-94 cm,
výška sedu: 45-57 cm, hloubka sedu: 42 cm.

Doplnění zásob 22.02.2021.

ekokůže šedohnědá
taupe
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2.790,-

novinkanovinkanovinka

ILIAS
kancelářské křeslo s područkami, provedení: látka
šedá + černá plastová podstava, rozměry (ŠxHxV):

61x67x95-105 cm, výška x hloubka sedu: 47-57x49 cm.
Na skladě od 10.05.2021.

2.990,-

                               INGEL
kancelářské křeslo s područkami, provedení:
  látka béžová + ekokůže černá + chromová

podstava, rozměry (ŠxHxV): 72x68x107-117 cm,
výška x hloubá sedu: 43,5-53,5x49 cm.

Na skladě od 10.05.2021.

3.590,-
novinkanovinkanovinka

2.960,-

3.270,-
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3.480,-
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novinkanovinkanovinka 3.160,-

3.270,-

EROL

novénové
barevnébarevné

provedeníprovedení
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smaragdová
+gold-chrom-zlatá



DRAKE
provedení: bordó nebo hnědá ekokůže, 72x 85x 

111-128 cm, výška sedu: 56-64 cm.
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5.190,-
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4.230,-

provedení: černá ekokůže, 68x77x105-113 cm,
výška sedu: 48-56 cm.
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BILGI
provedení: černá + zelená + plastová podstava

a opěrky na ruce, 62x78x120-130 cm,
výška x hloubka sedu: 45-55x50 cm.

Doplnění zásob 22.02.2021.

4.880,-

     
kancelářské / herní křeslo s černými plastovými

područkami, provedení: ekokůže černá
+ bílá + černá plastová podstava, pohodlné

sezení zajistí polštářky v oblasti zad a opěrky 
hlavy, (ŠxHxV): 58x68x120-130 cm, výška x hloubka 

sedu: 43-53x49 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

3.770,-

KRISTOF

3.6903.690,-3.690,-
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OZGE
provedení: ekokůže černá +červená + bílá 

plastová podstava + područky,
67x75x112-120cm,výška x hloubka sedu: 

47-55x50 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

kancelářské / herní křeslo s opěrkou hlavy a 
polštářkem, čalouněné područky, provedení: ekokůže 

černá+ modrá nebo černá + červená + plastová 
podstava, (ŠxHxV): 63x72x114-124 cm, výška x hloubka 

sedu: 45-55x51 cm. Doplnění zásob 22.02.2021.
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3.270,-

červená
modrá
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g

nové barevné provedení

4.880,-

EMRE
provedení: černá + army vzor + plastová

podstava a opěrky na ruce, 62x78x120-130 cm,
výška x hloubka sedu: 45-55x50 cm.

Doplnění zásob 22.02.2021.

červená

ARNAUD NEW

TARUN
provedení: ekokůže černá + modrá nebo černá + šedá +

kovová podstava + plastové područky, pogumovaná
kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy,

64x53-81x121-131cm, výška x hloubka sedu: 49-59x49 cm.
  Na skladě od 22.02.2021.

novinka

n
o

sn
o

st
: 

1
1

0
 k

g

3.890,-

kancelářské / herní křesla, provedení: ekokůže, polohovací opěrka zad a výsuvná podnožka, pohodlné sezení zajistí polštářky v oblasti zad a opěrky hlavy, rozměry jsou v uváděny v pořadí ŠxHxV,

KRISTOF NEW
provedení: ekokůže černá + stříbrná

a plastová podstava + područky,
64x60x112-127-137cm, výška x hloubka

sedu: 43-53x49 cm. Na skladě od 17.02.2021.
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novinka

3.690,-
4.060,-

3.860,-

CAPTAIN
provedení: ekokůže modrá + červená + bílá

a kovová podstava + plastové područky,
64x60x126-136 cm, výška x hloubka

sedu: 47-57x49 cm. Na skladě od 15.02. 2021.

novinka

4.180,-
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g

OZGE NEW
kancelářské / herní křeslo s opěrkou hlavy a čalouněnými opěrkami

na ruce, provedení: ekokůže červená + bílá nebo béžová + bílá
+ kovová podstava + plastové područky,polohovací opěrka
zad a výsuvná podnožka, pohodlné sezení zajistí polštáře

v oblasti zad a opěrky hlavy, (ŠxHxV): 64x60x126-136 cm, výška
x hloubka sedu: 47-57x49 cm. Na skladě od 15.02.2021.

novinka

4.140,-

kancelářske křesla s čalouněnými područkami, polohovací opěrkou zad a výsuvnou podnožkou, chromová podstava, pogumovaná
kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry jsou v uváděny v pořadí ŠxHxV,

kancelářske / herní křeslo s opěrkou hlavy, nastavitelné opěrky na ruce (výška) a polohovací opěrka zad, provedení: ekokůže + plastová podstava, pohodlné sezení zajistí polštářky v oblasti zad a opěrky hlavy,
rozměry jsou v uváděny v pořadí ŠxHxV,

SOLERO
provedení: ekokůže žlutá + černá + oranžová

+ plastová podstava a opěrky na ruce,
70x63x125-133 cm, výška x hloubka sedu:

48-56x50 cm. Na skladě od 17.02.2021.

4.450,-
4.890,-

novinka

provedení: ekokůže černá + barevný vzor
+ Plastová podstava a opěrky na ruce,

  RGB LED osvětlení s dálkovým ovládáním,
66x60x125-133 cm, výška x hloubka sedu:

48-56x50 cm. Na skladě od 15.02.2021.
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ZOPA

5.970,-
novinka
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o
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1
5

0
 k

g

novinka

provedení: ekokůže černá + červená + plastová
podstava a područky, bezdrátové BQB

Bluetooth reproduktory, 66x60x125-133 cm,
výška x hloubka sedu: 48-56x50 cm.

Na skladě od 15.02. 2021.

CARPI

5.290,-
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4.450,-
4.890,-novinka

          PINKY
provedení: ekokůže růžová + bílá a plastová

podstava + opěrky na rukou,
64x60x127-137 cm, výška x hloubka

sedu: 43-53x49 cm. Na skladě od 17.02.2021.

kancelářské / herní křesla s opěrkou hlavy a čalouněnými područkami, polohovací opěrka zad, pohodlné sezení
zajistí polštáře v oblasti zad a opěrky hlavy, rozměry jsou uváděny v pořadí ŠxHxV.

novinka

3.360,-
3.690,-

SPIDEX
provedení: ekokůže modrá + červená

a plastová podstava + područky
64x60x122-132 cm, výška x hloubka

sedu: 43-53x49 cm. Na skladě od 15.02.2021.
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novinka

3.880,-
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červená

4.050,-
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provedení: ekokůže černá a plastová 
podstava + područky, RGB

LED osvětlení s dálkovým ovládáním,
64x60x127-137 cm, výška x hloubka sedu:

43-53x49 cm. Na skladě od 17.02.2021.

MAFIRO

béžová

6.570,-

5.850,-

AGENA

RGB LED RGB LED

BQB 
BLUETOOTH



3.780,-

ALYSANDRA TYP 3 
psací stůl, se zásuvkou, barevné provedení: dub +

černé nohy, materiál: DTD foliovaná + kovové
nohy. Rozměry (ŠxHxV): 140x60x74 cm.

Na skladě od 15.03.2021.

VEINAmoderní pracovní stůl s policí, barevné provedení:
dub natural + bílá nebo buk + černá, materiál: MDF laminovaná 18mm (plát stolu) + kov.

Rozměry Tarcal 80 (ŠxHxV): 80x40x72, Tarcal 100 (ŠxHxV): 100x60x72 cm,
Tarcal 140 (ŠxHxV): 140x60x72 cm.

novinky

víceúčelový praktický stůl, 3 police, provedení: DTD laminovaná + kovové nohy,
barva: dub + černá nebo dub + bílá, rozměry (ŠxHxV): 120x60x72 / 122 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

TARCAL

2.930,- 1.490,-

dub natural + bílá
buk + černá

2.360,-1.890,-
80x40x72 100x60x72 140x60x72

dub+bílá

dub + černá

novinky

ALYSANDRA TYP 2 

2.390,-
novinky

psací stůl, se 2 zásuvkami barevné provedení:
dub + černé nohy, materiál DTD

foliovaná + kov. Rozměry (ŠxHxV):
115x55x76 cm. Na skladě od 15.03.2021.

870,-
novinky

moderní PC stůl na kolečkách s výsuvem
na klávesnici a policí ve spodní části, barevné

provedení: černá, materiál: kovový rám
s černým nátěrem + plát stolu DTD fóliovaná.

Rozměry (ŠxHxV): 60x48x73 cm.
Na skladě od 22.02.2021.

2.380,-

TABER
moderní PC stůl se 2 policemi, včetně věšáku

 na tašku nebo sluchátka a držáku na láhev, barevné
provedení: černá + červená, materiál: kovový rám

s červeným nátěrem + plát stolu MDF laminovaná.
Rozměry (ŠxHxV): 95x50,5x75 / 94 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

2.090,-

LATIF
moderní PC stůl s nástavbou na monitor, včetně věšáku na tašku
 nebo sluchátka a držáku na láhev, barevné provedení: černá +

červená, materiál: kovový rám s červeným nátěrem +
plát stolu MDF laminovaná. Rozměry (ŠxHxV):
95x50x75 / 88 cm. Na skladě od 22.02.2021.

940,-

MELLORA
psací stůl, provedení: DTD laminové dub + černé kovové

nohy, rozměry (ŠxHxV): 120x60x72 cm. Na skladě od
22.02.2021.

ANDREO

moderní PC stůl, provedení:
dub artisan / bílý mat, dub

artisan / grafit nebo beton / bílý mat,
materiál: DTD laminovaná, rozměry

(ŠxHxV): 120x51,6x87,5 cm.

novinky

1.790,-

beton + bílý mat dub artisan + bílá dub artisan+grafit

novinky

TULIO

moderní PC stůl se zásuvkami,
provedení: dub artisan / bílý mat,

dub artisan / grafit nebo beton / bílý
mat, materiál: DTD laminovaná,

rozměry (ŠxHxV): 125x51,6x75,5 cm.

2.660,-

dub artisan + bílá dub artisan+grafit

novinky

NEREO

moderní PC stůl s poličkami
a se zásuvkou, provedení: dub

artisan / bílý mat, dub artisan / grafit
nebo beton / bílý mat, materiál: DTD

laminovaná, rozměry (ŠxHxV):
145x51,6x111,6 cm.

3.090,-

dub artisan + bílá dub artisan+grafit

JADIS
moderní PC stůl, barevné provedení: černá,
materiál: kovový rám s černým nátěrem +

plát stolu z MDF s karbonovou fólií.
Rozměry (ŠxHxV): 120x60x75 cm.

4.070,-

EVALD
přenosný, skládací, příruční stolek na notebook s
nastavitelnou výškou a s polohovací částí vrchní

desky do tří poloh, materiál: MDF + kov, provedení:
bílá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 60x35x20 cm.

Doplnění zásob 11.01.2021.

740,-

1.390,-

JOFRY
PC stůl s výsuvem

na klávesnici, materiál: 
kov + MDF, provedení:

černá + stříbrná, rozměry: 
(ŠxHxV): 60x53,5x75 cm.

Model pouze do 
vyprodání zásob

650,-

LYON
stolek na notebook

s nastavitelnou
výškou, materál:
MDF buk + kov

stříbrná, (ŠxHxV):
53,5x41x46,5 / 75 cm.

Model pouze do 
vyprodání zásob.

810,-

NOVA
stolek na notebook

s nastavitelnou výškou
na kolečkách (2 kolečka

s brzdami), materiál:
MDF černá + kov
stříbrná, (ŠxHxV):

65x42,5x47 / 67 cm.
Model pouze do 
vyprodání zásob.
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beton + bílý mat

beton + bílý mat

TARAK



dub sonoma / bíládub sonoma / bíládub sonoma / bílá

2.390,-

švestka / bílášvestka / bílášvestka / bílá

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma / bílá nebo bílá,
materiál: , (ŠxHxV): 120x50x75 cm.DTD laminovaná

dub sonoma/bílá

dub sonoma/bílá

                         Versal NEW rozkladací
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RONY NEW 
bílá dub sonoma
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a/
b

ílá

rohový PC stůl, barevné provedení: bílá nebo dub
sonoma, materiál: , rozměry (ŠxHxV): 84x84x74 cm.DTD laminovaná

2.170,-

 plát stola hrubý až 22 mm

b
ílá

b
ílá

b
u

k
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u
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m

a/
b

ílá

EGON 
PC stůl, provedení: dub sonoma / bílá, buk
nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, plát

stolu hrubý až 22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm

EUSTACH 
PC stůl, provedení: dub sonoma / bílá, buk nebo bílá

materiál: DTD laminovaná, plát
stolu hrubý až 22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm

2.690,- 3.670,-

dub sonoma

rohový univerzálny ( Ľ/P ) PC stôl s poličkami 
a so zásuvkami vo farebnom 

prevedení: dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, 
rozmery (ŠxHxV): 121x107,6x90,1 cm

VISTA 

€
149

3.670,-

bílá

BENTOSBENTOSBENTOS

4.1404.140,-4.140,-

PC stůl rohový s policí, materiál: ,DTD laminovaná
barevné provedení: bílá / beton, rozměry (ŠxHxV): 156,9x138x74,4 cm.

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
český

výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

 plát stola hrubý až 22 mm
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SAMSON NEW
 PC stůl, barevné provedení: švestka / bílá nebo dub sonoma / bílá, materiál: ,DTD laminovaná
rozměry (ŠxHxV): 110x55x76,1 cm. Kvalitní slovenský výrobek.

2.350,-

buk

bílá

 
2.390,-

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma, bílá nebo buk,
materiál: , rozměry (ŠxHxV): 140x60x76 cm. DTD laminovaná

   BANY 

dub sonoma

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma nebo bílá, ABS hrany,
materiál: , rozměry (ŠxHxV): 118x60x75 cm.DTD laminovaná

   HANY NEW

kvalitní
slovenský
výrobek

dub sonoma

wenge

bílá

 
3.450,-

kvalitní
slovenský
výrobek

   KORNER NEW 
praktický univerzální rohový PC stůl s poličkami, barevné

provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál:
, (ŠxHxV): 120 - 100 / 50-29 / 76 cm.DTD laminovaná

bílá dub sonoma

2.190,-
2.630,-

2.190,-
2.630,-

IMAN

PC stůl se zásuvkou
a magnetickou tabulí,

provedení: bílá / černá,
materiál: ,DTD laminovaná
(ŠxHxV): 110x50x103 cm.

 
2.390,-

vylepšená verze ABS hrany



PC stůl univerzální L / P
se zásuvkou a 4 policemi,

(Možnost montování z obou stran),
materiál: , barevné provedení:DTD laminovaná

bílá, dub sonoma nebo dub wotan,
rozměry (ŠxHxV): 120x60x75 cm.

V provedení dub wotan jen do
vyprodání zásob.

bílá

3.190,-

kvalitný
Slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobekdub wotan

VENDI

PC stůl, materiál: . Barevné provedení:DTD laminovaná
tmavě šedá-grafit / bílá. Rozměry (ŠxHxV): 120x53x75,5 cm.

BILI

2.440,-
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2.390,-

FLOKI NEW
praktický PC stůl s regálem,
materiál:  provedení,DTD,

bílá. (ŠxHxV): 120x60x150 cm.

2.660,-

2.780,-

                              víceúčelový praktický psací nebo
barový stůl, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, 
materiál: , rozměryDTD laminovaná
(ŠxHxV): 125x50x79,2 / 183 cm.

dub sonoma bílá

dub sonoma bílá

beton

4.390,-

MINESON
víceúčelový praktický rohový psací stůl, barevné provedení:

bílá, bílá / beton nebo dub sonoma, materiál: DTD
laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 124x42,4 / 90x75,5 / 145 cm.

kvalitný
Slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitný
Slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

od
4.480,-

v provedení
beton

3.990,-
luxusní univerzální PC stůl, provedení: dub
sonoma / bílá, bílá / dub wotan nebo bílá / grafit
materiál: , rozměry stolu (ŠxHxV):DTD laminovaná
138x67,5x75 cm, rozměry skříňky (ŠxHxV):
138x40x62 cm, rozměry (ŠxHxV): 167,5x138x75 cm.
Pláty stolu hrubé až 22mm.

bílá/dub wotan

DALTON 2 NEW 

kvalitní kovové úchytky

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

bílá/sivá grafit

dub sonoma/bíládub sonoma/bílá

TERINO
praktický univerzální (L / P) rohový PC stůl s policí a 3 zásuvkami,
materiál: , barevné provedení: bílá, grafit neboDTD laminovaná
dub artisan, rozměry (ŠxHxV): 138x50 / 110x75,4 cm. Vhodný i do prostoru.

grafit

kvalitný
Slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

JASMIN

bílá

4.550,-

dub sonoma

dub artisan



PC stůl s 3 zásuvkami, univerzální L / P, materiál: DTD fóliovaná, provedení:

dub sonoma / bílá, rozměry (ŠxHxV): 123x50x76,5 cm. 

2.190,-

slivka/biela

šv
es

tk
a

dub sonoma / bílá

d
u

b
 s

o
n

o
m

a

TALE 
PC stůl univerzální L / P rohový se třemi zásuvkami v provedení: bílá / tmavý dub truflový,

materiál: DTD fóliovaná, rozměry (ŠxHxV): 128,8x56,5 / 105,7x83,2cm.

4.890,-

RAFAEL NEW
PC stůl s policí, provedení: dub sonoma / bílá nebo švestka / bílá, materiál: ,DTD laminovaná

rozměry (ŠxHxV): 138,4x138x76,2 cm.

4.790,-

VERNER NEW
PC stůl, provedení: švestka, dub sonoma nebo bílá, materiál:

, rozměry (ŠxHxV): 82x50x74,6 cm. DTD laminovaná

1.780,-

SIRISS
PC stůl, s jednou zásuvkou,

provedení: bílá, materiál: DTD fóliovaná,
rozměry (ŠxHxV): 108,5x50x75 cm. 

1.150,-
1.270,-

3.790,-

NOE NEW
PC stůl rohový, univerzální L / P, vhodný

na umístění do prostoru, materiál:
  , provedení dub sonoma / bílá,DTD laminovaná
dub wotan / bílá, bílá / beton, bílá / černá nebo

dub san remo / bílá, rozměry (ŠxHxV): 135x135x74 cm.

MELICHAR
PC stůl, provedení: bílá, dub sonoma, materiál: ,DTD laminovaná

rozměry (ŠxHxV): 79,5x50,5x71,8 cm.

biela/dub sonoma

kvalitní
český

výrobek

B9 NEW
PC stůl s uzamykací

skříňkou, dodáváme v

provedení buk, bílá

nebo dub sonoma, materiál:

, rozměry DTD laminovaná

(ŠxHxV): 123,5x55x75,5 cm.

kvalitní
slovenský
výrobek

dub sonoma

bílá

buk

kvalitní
slovenský
výrobek

b
ílá

kvalitní
slovenský
výrobek

4.090,-

buk

dub sonoma / bílá švestka / bílá

dub san remo/bíládub wotan/bílá

bílá/beton bílá/černá

plát stolu hrubý až 22 mm dub sonoma/bílá

kvalitní
slovenský
výrobek
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UMAG
rohový PC stůl s poličkou, výsuvem na klávesnici a

zásuvkou, provedení: dub sonoma / černý lesk, materiál:

, rozměry (ŠxHxV): 115x90x74 cmDTD laminovaná

3.090,-
3.390,-

LARISTOTE

1.990,-

PC stůl se zásuvkou a odkládacím prostorem, provedení:

dub sonoma / bílá, materiál: ,DTD laminovaná

rozměry (ŠxHxV): 110x50x76,8 cm.

KARLIS

dub sonoma / bílá

kvalitní
český

výrobek

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

praktický rohový PC stůl, provedení bílá, materiál:
, rozměry (ŠxHxV): 120x90 / 45x75,6 cmDTD laminovaná

KALIMERO bílá

praktický rohový PC stůl, provedení
dub sonoma, materiál: , rozměry (ŠxHxV): 120x90/45x75,6 cmDTD laminovaná

KALIMERO

dub sonoma

3.060,-
kvalitný

slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

3.060,-



kvalitní
slovenský
výrobek

PRO TEMPO KONDELA

3.790,- 3.530,-

3.530,-

2.690,-

5.590,- 4.690,-

4.970,-

4.250,-

3.260,-

skříňka
TYP 10

50x38x112,2 cm

3.690,-

skříňka se zámkem
TYP 09

75x38x112,2 cm

psací stůl
TYP 12

100x80x76 cm

1.540,-

roh TYP 13 ku PC stolu
TYP 11, 12

80x2,2x80 cm

kontajner
TYP 14

43x48x66,7 cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV).

vysoký regál
TYP 01

 75x38x217,8 cm

vysoký regál
TYP 02

 50x38x217,8 cm

regál
TYP 03

 75x38x182,6 cm

regál
TYP 04

75x38x112,2 cm

vysoká skříň policová
TYP 06

50x38x217,8 cm

skříň policová
TYP 07

 75x38x182,6 cm

skříň policová
TYP 08

50x38x182,6 cm

výška
 a

ž 2
1

7
,8

 cm

tloušťka lamina až 22 mm

kovové úchytky

3.590,-

výška
 a

ž 2
1

7
,8

 cm

výška
 a

ž 2
1

7
,8

 cm

výška
 a

ž 2
1

7
,8

 cm

2.890,-

psací stůl
TYP 11

140x80x76 cm

vysoká skříň
s policemi

TYP 05
 75x38x217,8 cm

san remo/biela

grafit/biela

skříň věšáková
TYP 20

50x55x182,6 cm

skříň se zámkem
TYP 31

75x38x182,6 cm

4.570,- 4.890,-

komoda 4 - zásuvková
TYP 22

75x38x112,2 cm

5.490,-

věšákový panel
TYP 19

50x24,6x180,6 cm

2.930,-

kontejner se zámkem
TYP 30

43x48x66,7 cm

4.190,-

3.280,-

psací stůl
TYP 16

160x80x76 cm
psací stůl

TYP 17
80x80x76 cm

2.330,-

konferenční stolek
TYP 32

90x60x45,2 cm

2.590,-

sestava
kontejner TYP 14 + PC stůl 12 +

PC stůl 11 + roh TYP 13 + TYP 04 regál +
TYP 05 skříň + TYP 01 regál

2.440,-

sestava
kontejner TYP 14 + PC stůl 12 +

PC stůl 11 + roh TYP 13

147KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

RIOMA

grafit/bílá bílá

grafit/artisan san remo/bílá

všechny 4 barevná provedení jsou
skladem - ihned k odběru

moderní kancelářský sektorový systém vhodný na zařízení kanceláří,
pracoven nebo zasedacích místností, materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: grafit new / bílá, san remo / bílá, bílá nebo grafit new / artisan,

, elegantní kovové úchytky. Možnost poskládat sitloušťka lamina 22mm
sestavy podle vlastních představ, komponenty se prodávají jednotlivě
a  Kvalitní slovenský všechny barevné provedení na skladě - ihned k odběru.
výrobek.



2.150,- 2.150,- 2.150,-

Johan 04 regál vysoký
72,5x33,8x186 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

Johan 05 skříň 5 policová
72,5x33,8x186 cm, dub sonoma / bílá, švestka / bílá nebo bílá

2.250,-

1.570,-

univerzální sektorová kancelářská sestava, materiál: , barevné provedení: švestka / bílá, dub sonoma / bílá nebo bílá.DTD laminovaná
Všechny komponenty se objednávají jednotlivě a  Kvalitní slovenský výrobek. Vylepšená verze ABS hrany.jsou na skladě - ihned k odběru.JOHAN 2 NEW - kancelářský sektor

provedení dub sonoma / bílá
cena za vyobrazený komplet

v provedení dub sonoma / bílá

12.760,-

2.940,- 2.150,-

1.490,-

3.080,-

provedení švestka / bílá
cena za vyobrazený komplet

v provedení švestka / bílá

13.27013.270,-13.270,-

Johan 12 kontajner  
39x40,5x62,7 cm, dub sonoma / bílá, švestka / bílá nebo bílá.

Vrchní zásuvka je se zámkem.

2.350,-2.240,-

2.250,-

2.980,- 3.130,-

Johan 08 zasedací stůl
147,8x67,5x73,5 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

Johan 09 rohový regál
62,7x62,7x186 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

3.990,- 4.190,-

kvalitní
slovenský
výrobek

2.940,- 2.150,- 3.990,-

2.980,- 1.490,- 2.240,-

2.150,- 2.150,-

Johan 06
PC stůl rohový 

67,5x67,5x73,5 cm,
dub sonoma, bílá

nebo švestka

980,-
980,-

980,-

Johan 01 psací stůl
150x67,5x73,5 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

1.960,- 1.960,-2.060,-

1.470,- 1.470,-

1.470,- Johan 07
kontajner

39x40,5x56,6 cm,
dub sonoma / bílá

švestka / bílá
nebo bílá

1.770,- 1.860,- 1.770,-

Johan 13 skřín
72,5x33,8x115,5 cm, dub sonoma / bílá, švestka / bílá nebo bílá

Johan 02 PC stůl 
100x67,5x73,5 cm s výsuvem na klávesnici, dub sonoma, švestka nebo bílá

provedení bílá
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Johan 03 regál nízky
72,5x33,8x115,4 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

vylepšená verze ABS hrany

Johan 10 regál se skřinkou
72,5x33,8x186 cm, dub sonoma / bílá, švestka / bílá nebo bílá

Skříňka je se zámkem.



typ AS 001
policový regál
57x34x175 cm

2.160,-

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.890,-

typ AS 002
skříňka dole

dvířka + zámek

57x34x175 cm

3.140,-

typ AS 003
nahoru dvířka + dolů

dvířka + 2x zámek 
57x34x175 cm

4.790,-

typ AS 004
skříňka-nahoru sklo

+ dole dvířka
57x34x175 cm

4.090,-

typ AS 005
skříň věšáková

+ zámek
57x55x175 cm

3.290,-

typ AS 006
skříň věšáková

+ zámek
57x34x175 cm

3.490,-

typ AS 007
skříň policová +

zámek
57x34x175 cm

1.690,-

typ AS 009
4-policový regál
30x34x175 cm

 

typ AS 020PI (psací), nebo

AS 020ZA (zasedací)

stôl 150, 150x70x76 cm

1.170,-

typ AS 030
věšákový panel
50x1,6x175 cm

1.090,-

typ AS 014
skříňka rohová okrajová

34x34x76 cm

1.490,-

typ AS 024
stůl rohový obloukový

70x70x76 cm

2.330,-

typ AS 023
stůl psací s výsuvem

70x70x76 cm

1.990,-

typ AS 021PI (psací), 
nebo TYP AS 021ZA 

(zasedací)
stôl 120, 120x70x76 cm

2.890,-

typ AS 022
stůl 150 zasedací s obloukem

150x70x76 cm

1.340,-

typ AS 013
skříňka nízká
57x34x71 cm

 

1.990,-

typ AS 011
skříňka nízká + zámek

57x34x71 cm

1.170,-

typ AS 010
skříňka nízká
57x34x71 cm

typ AS 015
kontajner 4-

zásuvkový + zámek
43x60x61 cm

4.050,- 2.960,-

typ AS 016
kontejner

3-zásuvkový
43x56x48 cm

typ AS 026
konferenční stolek

63x63x45 cm

1.170,-

typ 031
sokl ke skříňce 001,002,003,004,

006,007,013,011,010,034,035
57x30x5 cm

320,-

typ AS 033
sokl ke skříňce AS009

30x30x5 cm

280,-

250,-

třešeň

typ AS 032
sokl ke skříňce 005

57x51x5 cm

TEMPO ASISTENT 
NEW - PRACOVNY,

KANCELÁŘE

buk

dub sonoma

kvalitní
slovenský
výrobek

Hrany ABS, DTD  laminovaná

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

materiál:  jsou na plátech DTD laminovaná, ABS hrany
stolů AS-020, 021, 022, 023, 024, barevné provedení: 
buk, dub sonoma nebo třešeň. možnost

barevných provedeních. Kvalitní slovenský výrobek.

sektorová sestava vhodná na zařízení kanceláří,
pracoven, školních učeben nebo zasedacích místností,

poskládání si sestavy podle vlastních představ,

skladem - ihned k odběru ve všech uvedených
komponenty se prodávají jednotlivě a jsou dostupné

typ AS 035
skříňka otevřená
policová-2 police

57,2x33,6x105,9 cm

typ AS 034
skříň 2dv,

policová + zámek 
57,2x33,6x105,9 cm

typ AS 036
sada polic

4ks do skříně typ AS 005 
54x51x1,6 cm

typ AS 037
sada polic

4ks do skříní
(Do všech skříní kromě 

typ AS 005 a typ AS 009) 
54x29,6x1,6 cm

typ AS 029
nástěnná police 

120x25x25 cm

730,- 990,- 990,-

kvalitní
slovenský
výrobek

PRO TEMPO KONDELA

všechny prvky až ve třech barevných
provedeních na skladě - ihned k odběru

1.540,- 2.590,-

buk

2.040,-

2.280,-

buk dub sonoma

149



PC stůl 
Maurus MA11

203,4x176x70,7 cm

Skříň  
Maurus MA32

110,9x33,5x107,6 cm

Skříň 
Maurus MA52

110,9x33,5x181,2 cm

Skříň 
Maurus MA50

181,2x33,5x181,2 cm

4.430,- 2.890,-

5.690,-
R
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kancelářská sestava, provedení: dub sonoma světlá / bílá,
materiál: DTD laminovaná (16mm)

MAURUS NEW
- PRACOVNY, KANCELÁŘE

4.160,-kvalitní
slovenský
výrobek

9

11

sektorová sestava Oscar je vhodná na zařízení kanceláří, pracoven, studentských 

pokojů, obývacích prostorů, jakož i školních učeben a zasedacích místností. Sektor 

je vyroben z kvalitního povrchově upraveného materiálu DTD / MDF (tloušťka: 18 

mm), v provedení třešeň - americká, nožičky a úchytky: povrchová úprava imitace 

matného chromu. Kontejner je na kolečkách s centrálním zamykáním, zásuvky jsou 

na kovových kolejničkách. Lamelová hranovací páska stolových desek a bočních 

částí je 18 + 18mm. Možnost poskládání si sestavy podle vlastních představ. 

Všechny prvky jsou dodávány v demontu. Komponenty ze sestav se prodávají 

jednotlivě.

2.470,-

T01 - psací stůl,
150,4x76x70,4 cm

T02 - psací stůl, 
120,2x45,2x76 cm

2.760,-

T03 - stůl s obloukem zasedací, 
150,4x70,4x76 cm

T04 - stůl 70 psací,
70,4x70,4x76 cm.

2.110,- 1.790,-

T05 -stůl rohový obloukový,
70,4x70,4x76 cm.

Pc1 stůl, výsuv na klávesnici, 2 zásuvky,
1 police, x60,2x76 cm.až 150,4

C02 - knihovna, 
57,5x34x179,2 cm.

C03 - skříňka malá dolu dvířka, 
79,2x38,1x160,6 cm

C04 - skříňka nízká otevřená 3 dvířka, 
120,4x38,1x85,2 cm

C08 - nástěnná police,
120x25,2x25,2 cm.

860,-

C07 - 3-zásuvkový kontejner
s centrálním zamykáním,

39,2x47,2x59,8 cm

10

C09 - závěsná police
96x19x24,5 cm.

470,-

1

8

OSCAR - PRACOVNY, KANCELÁŘE

2.490,- 1.590,- 3.870,-

3.070,- 2.940,- 2.320,-

hrany stolů - až 36 mm, DTD / MDF - 18 mm

10

1

9

4

7

8
1111

Tloušťka DTD 15 mm (horní desky komod a nočního stolku 30 mm)
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2.270,- 2.020,-1.650,-

2.590,- 3.190,- 3.070,- 2.490,-



1.180,-/1bm - 38 mm

2.680,- 3.890,- 4.490,- 1.220,- 2.070,- 3.740,- 2.280,- 1.290,- 2.540,-

160,- 250,- 420,- 330,-

630,-

4.290,- 1.870,- 1.590,- 2.890,- 5.360,- 4.630,-

6.770,- 4.990,-

151JÍDELNÍ NÁBYTEK / KUCHYNĚ

kvalitní
slovenský
výrobek

JULIA
moderní sektorová kuchyňská sestava, provedení: korpus bílá / dvířka světle šedá nebo korpus bílá / dvířka tmavě šedá, 
materiál: dvířka , korpus . Cena sektorových skříněk je včetně MDF foliovaná DTD laminovaná, kvalitní kovové úchytky
soklů, bez pracovní desky. Cena za pracovní desku je za bm - tloušťka 38 mm.1.180,-Kč 

TYP 1
skříňka horní
otevřená š.30

30x30,2x71,8 cm        

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

TYP 2
skříňka horní 

1DV š.30
30x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 3
skříňka horní
koncová š.30

30x30x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 4
skříňka horní 

1DV š.40
40x32x71,8 cm        

TYP 5
skříňka horní 

1DV š.45
45x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 6
skříňka horní 

2DV š.60
60x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 7
skříňka horní 

2DV výklopná š.60
60x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 8
skříňka horní 

2DV výkl. + sklo š.60
60x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 9
skříňka horní 

1DV výklopná š.60
60x32x36 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 10
skříňka horní

1DV rohová š.60
60x60x72 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 11
skříňka horní 

2DV š.80
80x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 12
skříňka horní 

2DV výklopná š.80
80x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 13
skříňka horní 

2DV výkl.+sklo š.80
80x32x71,8 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 51
skříňka spodní
koncová š.30

30x56,5x72 cm        

TYP 52
skříňka spodní 

1DV š.40
40x52x82 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 53
skříňka spodní

3 zásuvková š.40
40x52x82 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 54
skříňka spodní 

1DV š.40
45x52x82 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 55
dveře na myčku

 š.45
45x1,6x72 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

TYP 56
skříňka spodní 

2DV š.60
60x52x82 cm        

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

i s
vě

tl
eš

ed
á

a
j s
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tl
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TYP 91
sokl koncový

pro spodní skříňky
46,5x1,6x10 cm        

TYP 92
sokl koncový

pro vysoké skříně
53x1,6x10 cm        

TYP 93
sokl na myčku

š.60
60x1,6x9 cm        

TYP 94
sokl na myčku

š.45
45x1,6x9 cm        

TYP 95
koncová deska
1,6x59x82 cm        

pracovní deska, hloubka 60 cm
dekor Gold Craft Oak

DETAIL PRACOVNÍ DESKY

TYP 57
skříňka spodní 

3 zásuvková š.60
60x52x82 cm        

TYP 58
skříňka spodní
pre rúru š.60
60x52x82 cm        

TYP 59
dveře na myčku

  š.60
60x1,6x72 cm        

TYP 60
skříňka spodní

2DV š.80
80x52x82 cm        

TYP 61
skříňka spodní

3 zásuvková š.80
80x52x82 cm        

TYP 80
skříň vysoká

2dv, policová š.60
60x58x217,2 cm        

TYP 81
skříň vysoká

2dv, trouba+mikro. š.60
60x58x217,2 cm        

novinka

TYP 62
skříňka spodní 

3 zásuvková š.90
83,5x83,5x82 cm        

890,- 1.380,- 950,- 1.580,- 1.750,- 2.360,- 2.970,- 3.490,- 1.950,- 2.970,-



3.290,-

VINER
stojan na víno, provedení: chrom,

(ŠxHxV): 30x24x76 cm. Model jen do
vyprodání zásob.

GROBY
pojízdný regál na víno s držáky na sklenice,

provedení: MDF-plát-přírodní + kov-stříbrná,
rozměry (ŠxHxV): 75x35x85 cm. Model jen

do vyprodání zásob.

ATRES
víceúčelový regál na kolečkách obsahující 3 kovové

košíky a 3 police, provedení: MDF-bílá +
kov-stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 88x30x96 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK / KUCHYNĚ152

G60N
60x60x72

G60KN
60x32x36

DVÍŘKA
MYČKY 

 59,6x71,3/44,6x71,3 

DVÍŘKA
MYČKY 

 59,6x57/44,6x57

Rozměry jsou uvedeny
v pořadí (ŠxHxV) v cm:

D40S3U
úchytky

40x47x82

D60S3U
úchytky

60x47x82

D40
40x47x82

D90N
79x79x82

G40
40x32x72

G30
30x32x72

 59,6x71,3 44,6x71,3 44,6x57 59,6x57

G40G
40x45x72

G60G
60x45x72

G60
60x32x72

G80K
80x32x36

N40
40x58x36

N60
60x58x36

D60Z
60x47x82

D60
60x47x82

D60ZL
skříň na vestavěnou

ledničku
60x58x212

D60R
potravinová skříň

60x58x212

D40SP
potravinová skříň

40x58x212

LANGEN
moderní sektorová kuchyňská sestava, materiál: DTD laminovaná, provedení: korpus dub artisan / dvířka dub artisan nebo korpus dub artisan / dvířka šedý mat. Cena sektorových skříněk je 
bez pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku dub artisan je / bm - tloušťka 38 mm, cena za pracovní desku černý vulkan je  / bm - tloušťka 38 mm. Možnost 1.180,-Kč 1.410,-Kč

dokoupení spodní lišty dub artisan v rozměru 1 m za cenu  nebo v rozměru 2 m za cenu . Ke každé dolní skříňce je nutné doobjednat 2 ks úchytů na sokl - cena / 2 ks.190,-Kč 280,-Kč 20,-Kč 

SAROKO
moderní regál na víno s držáky
na sklenice, materiál: bambus
lakovaný, barevné provedení:

přírodní, rozměry (ŠxHxV):
47x29x99,5 cm. Na skladě

od 29.03.2021.

dub artisan dub artisan

šedý mat šedý mat

dub artisan dub artisan dub artisan dub artisan dub artisan

šedý mat šedý mat šedý mat šedý mat šedý mat

dub artisan šedý mat

dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat

dub artisan šedý mat

dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat

dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat

D60S3P
Push Open
60x47x82

              D60PM  
       60x58x212

vnitřní rozměr na troubu (ŠxHxV):
59x56x59,5, vnitřní rozměr na

mikrovlnnou troubu (ŠxHxV): 59x56x38

D40S3P
Push Open
40x47x82

PUSH OPEN

Dolní a horní skříňky jsou dodávány se
systémem Push Open a zároveň i s úchytkou. 
U skříněk D60S3 a D40S3je třeba si vybrat 
skříňku s úchytkou nebo systémem Push Open.

černé úchytky

černý vulkán dub artisan

pracovní desky

dub artisan šedý mat dub artisan šedý mat

novinka
850,- 1.260,- 1.690,-

1.330,-

290,-

740,-

230,-

570,-

230,-

590,-

180,-

460,-

1.080,-

1.290,-

1.180,-

1.490,-

1.450,-

1.750,-

1.780,-

2.220,-

1.450,-

1.890,-

1.830,- 2.130,-

1.150,- 1.380,- 1.270,- 1.570,- 1.220,- 1.380,- 1.390,- 1.640,-

3.890,- 3.960,-

3.390,- 4.090,- 3.190,- 4.260,-

4.130,-

4.030,- 5.050,-

1.390,- 1.690,- 3.540,- 4.090,-3.540,-4.090,- 1,480,- 1.920,- 2.790,- 3.050,- 1.680,- 2.120,- 3.120,- 3.490,- 3.120,- 3.490,-



D80
80x 8247x

D80S3
80x 8247x
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G60
60x32x72

G25PZ
25x30x72

G30S
30x32x72

D20P
20x45x82

D20W
20x45x82

G30S - 

G40S - 

G40S
40x32x72

D25PZ
25x45x82

systém tichého dorazu zásuvek

systém tichého zavírání dvířek

detail zásuviek- zavíranými

detail dvířek - panty

G40
40x32x72

G30 -

G40 -

G30
30x32x72DVÍŘKA

MYČKY 
 59,6x71,3/44,6x71,3 

DVÍŘKA
MYČKY 

 59,6x57/44,6x57

 59,6x71,3

44,6x71,3 44,6x57

 59,6x57

G50K
50x32x40

G60KN
60x32x36

G60 - 

G80 - 

G80
80x32x72

G60S
60x32x72

G60S - 

G80S - 

G80S
80x32x72

G601F
60x32x72

G60N
60x60x72

G80K
80x32x36

G50K -

G80K -

G80KS
80x32x36

W40S
40x32x126

K120
120x32x126

W200
20x30x72

D30
30x47x82

D40
40x47x82

D30 - 

D40 - 

D40S1
40x47x82

D40S4
40x47x82

D601F
60x 8247x

D60
60x 8247x

D60 - 

D80 - 

D60S3
60x 8247x

D60S3 - 

D80S3 - 

D60ZK
60x 8252x

D80Z
80x 8247x

D90N
79x 8279x

D60P
60x58x212

vnitřní rozměr na troubu
(ŠxHxV): 57x56x59,5

D60R
potravinová skříň

60x58x212

D60ZL
skříň na ledničku

60x58x212

D40SP
potravinová skříň

40x58x212 

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

LAYLA
                                  stylová sektorová kuchyňská sestava v provensálském stylu s kovovými ozdobnými úchytkami, materiál: 
DTD laminovaná + dvířka MDF, provedení: korpus bílá / dvířka šedý mat. Cena sektorových skříněk je uváděna bez pracovní 
desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku Porterhause tmavý je / bm - tloušťka 38 mm. Možnost dokoupení 
spodní lišty bílá v rozměru 1 m za cenu  nebo v rozměru 2 m za cenu . Ke každé dolní skříňce je nutné 
doobjednat 2 ks úchytů na sokl - cena  / 2 ks. Možnost dokoupení univerzálního P / Ľ dřezu v ceně .

1.180, -Kč 
180,-Kč 270,-Kč

 20,-Kč 1.990, -Kč

detaily úchytek a pracovní desky

6.320,-
6.180,- 6.480,-

6.630,-

8.170,-
8.360,-

7.240,-
7.390,-

5.340,-
5.460,-

1.830,-

1.390,- 1.180,-

1.540,- 590,-

1.690,-

2.030,-

1.990,-

2.430,-

2.930,-

3.580,-

3.490,-

4.350,-
4.450,-

2.690,- 2.490,-
3.770,-

740,-

2.330,-

3.260,- 3.630,- 1.590,-

4.790,-
4.920,-

5.440,-
5.570,-

3.860,-

3.170,-

2.930,-
4.670,-

4.560,- 2.770,-

1.920,-

2.270,- 1.180,- 670,- 990,- 1.540,-

1.940,- 1.590,-



kuchyně

LINE
kuchyňská základní sestava v provedení: korpus , dub sonoma, dvířka - vysoký bílý lesk HG nebo korpus DTD laminovaná bílá / dvířka dub sonoma, horní rozměrDTD laminovaná ABS hrany, 
s digestorovou skříňkou: 2,6 m, spodní rozměr: 2,6 m, tloušťka pracovní desky 38 mm, všechny spodní skříňky jsou dodávány s pracovní deskou (kromě skříňky D80ZL) a dolní lištou.
Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně . Možnost dokoupení pracovní desky navíc 38 mm za / bm.1.990 1.320,-Kč ,-Kč 

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

G 30
30x32x60 cm

G 40
40x32x60 cm

GR
52,5x52,5x60 cm

G 60 OK
60x32x30 cm

G 60 U
60x32x60 cm

G 20 otv
20x30x60 cm

G 80 U
80x32x60 cm

G 80
80x32x60 cm

detail zásuvek - zavírání

15.890,-
zvýhodněná cena za

základní sestavu 2,6m
v provedení dub sonoma

detail dvířek - panty

systém tichého dorazu zásuvek

systém tichého zavírání dvířek

tloušťka pracovní desky až 38 mm

extra vysoký bílý lesk high gloss / dub sonoma

dub sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma dub 

sonoma

dub 
sonoma dub 

sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

dub 
sonoma

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk vysoký

bílý lesk

vysoký
bílý lesk vysoký

bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

vysoký
bílý lesk

D 80 zl
80x54,5x82 cm

D 80 3 zas
80x54,5x82 cm

D 60 ku
60x55x82 cm

D 60 3 zas
60x54,5x82 cm

D 40
40x54,5x82 cm

D 20 otv
20x52,5x82 cm

DR L
72,5x72,5x82 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

zvýhodněná cena za
základní sestavu 2,6m

v provedení bílá vysoký lesk
high gloss

základní sestava 2,6m

10.160,-

KALEN KLANTON
                                                základní sestava v provedení dvířka: dub světle šedý + dub tmavý/korpus dub světle šedý, 
                                                DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr s digestořovou skříňkou 2,4m,
spodní rozměr 1,8 m, spodní skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová skříňka dodávána bez 
pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.990, -Kč

D 80
80x54,5x82 cm
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D60 potravinová skříň
60x54,5x202 cm

10.280,-
12.580,-

                                základní sestava v provedení: dvířka dub sonoma trufel/korpus dub sonoma 
                                trufel, , tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr s digestořovou DTD laminovaná
skříňkou 2,6 m, spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová 
skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.990 Kč,- .

19.260,-

1.590,- 2.090,-
1.150,- 1.430,-

580,-580,-
2.260,-2.640,-

1.220,-1.560,-
1.920,- 2.620,-

2.190,-2.890,-
1.090,-1.390,-

5.040,- 6.690,-

5.250,-

5.830,-

1.790,-

1.790,-

2.290,-

2.750,-

4.230,-

4.890,-

2.490,-

2.590,-

4.890,-

5.760,- 2.150,- 2.890,- 3.530,- 4.290,-



4.350,-

D60ZL
skříň na vestavěnou

ledničku
60x58x212 cm

D60P
60x58x212 cm

vnitřní rozměr na troubu
(ŠxHxV): 57x56x59,5 cm

5.870,-

PROVANCE
moderní sektorová kuchyňská sestava v trendovém venkovském stylu, , materiál:  + lišty , provedení: korpus bílá, dvířka sosna andersen. Cena kovové úchytky MDFDTD laminovaná
sektorových skříněk je bez pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku dub lancelot je  za bm - tloušťka 38 mm, cena za spodní lištu je  za bm. Ke každé dolní1.240,-Kč 270,-Kč

skříňce, kromě D25PZ, je třeba doobjednat 2ks úchytů na sokl - cena / 2Ks. Možnost kombinovat s odvětvím Provance ze strany 104.20,-Kč 

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

G30S
30x32x72 cm

G60KN
60x32x36 cm

DVÍŘKA
MYČKY

 44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm

v cene 950,-Kč.

DVÍŘKA
MYČKY

44,6x57 cm,
59,6x57 cm

v cene 790,-Kč.

D25PZ
25x45x72 cm

D80S3
80x47x82 cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV):

D40S4
40x47x82 cm

D60S3
60x47x82 cm

D30
30x47x82 cm

D40
40x47x82 cm

D20P
20x45x82 cm

D20W
20x45x82cm

D80
80x47x82 cm

D60
60x47x82 cm

D80Z
80x47x82 cm

D90N
79x79x82 cm

D60ZK
60x52x82 cm

K120
120x32x126 cm

G30S - 

G40S - 

G40S
40x32x72 cm

G40
40x32x72 cm

G30 -

G40 -

D30 -

D40 -

D40S1
40x47x82 cm

G30
30x32x72 cm

G50K
50x32x40 cm

W40S
40x32x126 cm

W200
20x30x72 cm

základní sestava v provedení: bílá, , tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr DTD laminovaná
1,2 m, spodní rozměr 1,2 m, spodní skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová
skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.990,-Kč.

LIBIASARITA
základní sestava v provedení: dub sonoma/korpus bílá, , tloušťka pracovní desky 28 mm,DTD laminovaná
horní rozměr s digestořovou skříňkou 1,8 m, spodní rozměr 1,2 m, spodní skříňky jsou dodávány včetně
pracovní desky a dolní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení 
univerzálního L/P dřezu v ceně: 1.990,-Kč.

7.490,-
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D60R 
potravinová skříň

60x58x212 cm

820,-
690,- 2.220,- 590,- 2.540,- 2.170,-

1.350,-
1.560,- 2.630,- 2.220,-

1.390,-

1.590,-

740,-

2.220,- 3.850,-

1.190,- 990,- 2.420,- 3.440,-
1.590,-
1.820,- 650,-

1.190,- 1.320,-

4.250,- 2.630,- 2.390,- 2.390,- 3.240,- 4.050,- 2.990,-

4.660,-
4.770,- 5.190,-

6.040,-

4.990,- 5.890,-



kuchyně

PRADO

základní sestava v provedení dvířka: , korpus: šedá, dvířka MDF krémová extra vysoký lesk high gloss MDF krémová extra
vysoký lesk high gloss / MDF šedý extra vysoká lesk high gloss  MDF bílá extra vysoký lesk high gloss, korpus: šedá nebo dvířka ,
korpus šedá, , tloušťka pracovní desky 28 mm, horní i dolní rozměr 2,6 m, dolní skříňky ZZ jsou dodávány včetně DTD laminovaná
pracovní desky a dolní lišty. Sektorové skříňky jsou dodávány bez pracovní desky včetně spodní lišty. (Možnost dokoupení
PD travertyn v ceně  / 1 m). Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.190,-Kč 1.990,-Kč. .

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

80 GU-72
80x31x71,5 cm

krémová, červená,
bílá

60 GU-72
60x31x71,5 cm

krémová, červená,
bílá

40 G-72
40x31x71,5 cm

krémová, červená,
bílá

60 GU-36 1 F
60x31x35 cm

krémová, červená,
bílá

60/60 N G-72
59/59x31x71,5 cm
krémová, červená,

bílá

30 G-72
30x31x71,5 cm

krémová, červená,
bílá

dolní skříňky jsou v barvách dvířek: MDF krémová extra vysoký lesk HG, MDF šedá extra vysoký lesk HG nebo MDF bílá
extra vysoký lesk HG, potravinová skříňka 40DK-2102F i v červeném extra vysokém lesku high gloss

horní skříňky jsou v barvách dvířek: MDF krémová extra vysoký lesk HG
nebo MDF červená extra vysoký lesk HG nebo MDF bílý extra vysoký lesk HG

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

krémová, šedá,
bílá

80 D 2F BB
80x52/60x82 cm
krémová, šedá,

bílá

60 D 1F BB
60x52/60x82 cm
krémová, šedá,

bílá

40 D 4S BB
40x52/60x82 cm
krémová, šedá,

bílá

60 DG BB
60x52x82 cm

krémová, šedá,
bílá

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

šedá

40 DK-210 2 F
40x57x210 cm
krémová, šedá,

bílá, červená

kovové úchytky

základní sestava

19.390,-
cena za

základní sestavu 2,6m

systém tichého
dorazu zásuvek

systém tichého
zavírání dvířek

krémová / šedá

krémová / krémová
detail zásuviek- zavírání

detail dvířek - panty

bílá / bílá

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm

šedá

D-40 S1
40x45/60x85 cm

OG-60
60x30x29 cm

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

GN-58*58
58x58x64,8 cm

D-80 S3
80x45/60x85 cm

DZ-80
80x45/60x85 cm

DN-88*88
88x88x85 cm

GW1-80
80x30x64,8 cm

DO-20
20x45/60x85 cm

JURA NEW B

G-40
40x30x64,8 cm S-40

40x56x211 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

ZK-60
60x60x85 cm

základní sestava v provedení: bílá-wenge / korpus wenge, , tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr s digestořovou skříňkouDTD laminovaná
2,6m, spodní rozměr 2m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou dodávány
včetně pracovní desky a spodní lišty. Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.990,-Kč.

11.290,-

90/90 DN BB
83/83x52/60x82 cm

krémová, šedá,
bílá
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21.290,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.340,-
2.570,-

2.190,-
2.430,-

1.390,-
1.550,-

1.490,-
1.630,-

3.170,-
3.480,-

1.690,-
1.850,-

1.130,-
1.240,-

5.390,-
5.940,-

2.190,-
2.430,-

2.490,-
2.740,-

1.960,-
2.150,-

2.650,-
2.890,-

1.640,-
1.790,-

5.580,-
6.120,-

1.360,-
1.490,-

690,- 1.890,- 820,- 820,- 1.790,-

4.090,-

2.050,- 1.290,- 4.190,- 1.890,- 1.440,- 3.990,-



VEGA
moderní sektorový kuchyňský systém v provedení dvířka: MDF bílý extra vysoký lesk HG / dub lancelot, korpus: dub lancelot nebo šedý mat, korpus: dub lancelot, DTD laminovaná, všechny sektorové skříňky v obou
barevných provedeních , tloušťka pracovní desky 28 mm. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně dolní lišty bez pracovní desky. Možnost dokoupení pracovní desky dub lancelot v ceně:na skladě - ihned k odběru

 / m. Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.190,-Kč 1.990,-Kč.

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV).

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

80 D 3S BB
80x52x82 cm

zásuvky Metabox

60 D 3S BB
60x52x82 cm

zásuvky Metabox

30 D CARGO BB
30x52x82 cm

15 D CARGO BB
15x52x82 cm

40 G-13 1S
40x31x13 cm

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

80 GU-36 1F
80x31x36 cm

80 NAGU-36 1F
80x57x36 cm

60 GU-72 2F
60x31x71,5 cm

60 GU-36 1F 
60x31x36 cm

60 NAGU-36 1F 
60x57x36 cm

50 GU-36 1F 
50x31x36 cm

40 NAGU-36 1F
40x57x36 cm

60 DKS-210 3S 1F
60x57x210 cm

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

15 G-72 OTW
15x29x71,5 cm

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 cm

ZM 713x596
59,6x1,6x71,3 cm

dvířka na
myčku

ZM 570x596
59,6x1,6x57 cm

dvířka na
myčku

ZM 713x446
44,6x1,6x71,3 cm

dvířka na
myčku

ZM 570x446
44,6x1,6x57 cm

dvířka na
myčku

60 DPS-210 3S 1F
60x57x210 cm

vnitřní rozměr na troubu
VxH: 58,5x56,8 cm

60 DP-210 2F
60x57x210 cm

vnitřní rozměr na
 troubu VxH: 58,5x56,8 cm

pracovní deska
dub lancelot

systém tichého dorazu zásuvek

systém tichého zavírání dvířek

detail zásuviek- zavírání

detail dvířek - panty
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MDF bílý extra vysoký lesk HG / dub lancelot

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

40 G-72 1F 
40x31x71,5 cm

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

58x58 GN-72 1F
59/59x31x71,5 cm

šedý mat / dub lancelot

všechny skříňky jsou na skladě - ihned k odběru i v provedení šedý mat / dub lancelot

bílý HG

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

80 D 2F BB
80x52x82 cm

60 D 1F BB
60x52x82 cm

40 D 1F BB
40x52x82 cm

40 D 3S BB
40x52x82 cm

90x90 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

30 D OTW BB
30x50x82 cm

15 D OTW BB
15x50x82 cm

šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat dub lancelot dub lancelot bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat dub lancelot dub lancelot

dub lancelot
bílý HG šedý mat

bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat

dub lancelot dub lancelot dub lancelot dub lancelot bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat

80 GU-72 2F
80x31x71,5 cm

skrinka s výsuvným košom

2.340,-

2.570,-

1.980,- 2.670,-

2.920,-

2.240,- 6.540,-

7.170,-

5.790,- 2.090,-

6.670,-

5.480,-6.090,- 1.960,-2.990,- 3.320,- 2.590,- 5.650,- 1.650,-

940,- 2.390,-
1.640,- 1.890,-

2.270,-
1.540,- 1.740,- 1.540,- 1.490,-

1.790,-
1.470,- 1.740,-

3.260,-

1.430,- 1.180,- 1.160,- 980,- 5.580,- 6.990,- 10.190,- 6.790,- 9.790,-

2.740,-

3.290,-

1.790,-

2.290,-

1.590,-

2.150,- 3.640,- 2.840,-

4.850,-
6.190,-

1.490,-
1.790,-

1.590,- 1.450,-

1.750,- 1.590,-

1.030,-

1.990,-

2.620,-

1.370,-

1.790,-

1.690,-
2.090,-

1.840,-
2.490,-

1.260,-

1.670,-

1.550,-

1.890,-
1.260,-

1.670,-

1.390,-
1.650,-

1.490,-
1.970,-

1.240,-

1.610,-
1.430,-

1.910,-

2.760,-

3.580,-

1.220,-

1.340,-

1.190,-

1.310,-
1.450,-

1.590,-

1.190,-

1.310,-

990,-
1.550,-

780,-
1.290,-

860,-
1.280,-

670,-
1.080,-

4.060,-
6.120,-

4.850,-
7.670,-

8.590,-
11.160,-

4.680,-
7.470,-

8.470,-
10.740,-



kuchyně
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moderní sektorová kuchyňská sestava ve skandinávském stylu s bezúchytové otevíráním, 
provedení: korpus bílá, dvířka bílá lakovaný extra vysoký lesk HG nebo korpus bílá, dvířka 
šedá lakovaná extra vysoký lesk HG, materiál: . Sektorové 
skříňky jsou dodávány včetně spodní lišty, kterou je ale nutno objednat zvlášť. Ke každé 
dolní skříňce, kromě D25PZ, je třeba doobjednat 2ks úchytů na sokl - cena  / 2ks. 
Pracovní deska není součástí skříněk. Cena za pracovní desku dub lefkas tmavý je

za bm - tloušťka 38 mm. Možnost dokoupení univerzálního P / L dřezu v ceně 

DTD laminovaná, kvalitní MDF

1.990,- .

20,-

1.240,-

Kč

Kč 
 

Kč

AURORA

bílá / bílý extra
vysoký lesk HG

bílá / šedý extra
vysoký lesk HG

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

G25PZ
25x30x72

G30
30x32x72

G40
 40x32x72

G60K
60x32x40

G50K
 50x32x40

 G602F
60x32x72

 G601F
60x32x72

  G80K
80x32x36

  G60N
60x60x72

  G60KN
60x32x36

  G80
80x32x72

  W200
20x30x72

 D20P
20x45x82

 D25PZ
25x45x72

 D20W
20x45x82

 D30
30x47x82

 D40
40x47x82

 D40S1
40x47x82

D40S4
40x47x82

 D601F
60x47x82

 D602F
60x47x82

 D60S3
60x47x82

  D60ZK
60x52x82

 D60ZL
skříň na
ledničku

60x58x212

 D80 
80x47x82

 D80S3
80x47x82

 D80Z
80x47x82

 D90N
79x79x82

  D60P
60x58x212

vnitřní rozměr na troubu
(ŠxHxV): 57x56x59,5 cm 

 D40SP
potravinová

skříň
40x58x212

 D60R
potravinová

skříň
60x58x212

lakovaný extra vysoký lesk

  
44,6x57 44,6x71,3 59,6x57 59,6x71,3

systém tichého
dorazu zásuvek

systém tichého
zavírání dvířek

detail zásuviek- zavíránídetail dvířek - panty

1.080,-
1.030,-

790,- 1.330,- 990,-
1.370,-

590,- 1.540,- 1.820,- 1.480,- 1.350,- 2.490,- 2.630,- 1.690,-

2.290,- 1.390,- 3.050,- 740,- 990,- 670,- 1.260,- 1.780,- 2.060,- 2.420,- 3.190,- 2.630,-

2.790,- 3.570,- 1.520,- 3.390,- 4.250,- 3.090,-
4.350,-

3.270,-

6.290,-
7.490,-

5.930,-
6.070,- 5.790,-

5.660,- 7.320,-
6.450,-



poj.lišta DO-021-38
k PD k roh.skr.065 

NOVA PLUS

NOPL-001-0H
skříňka horní

otevřená
30x30,4x70 cm

NOPL-002-0H
skříňka horní 30

1DV
30x32x70 cm

NOPL-003-0H
skříňka horní

koncová 
30x30x70 cm

NOPL-005-0H
skříňka horní 40

1DV
40x32x70 cm

NOPL-024-0H
skříňka horní 45

1DV
45x32x70 cm

NOPL-007-0H
skříňka horní 2DV 

60x32x70 cm

NOPL-008-VH
skříňka horní výklopní

2DV 
60x32x70 cm

NOPL-009-VH
skříňka horní
vykl+sklo 2DV
60x32x70 cm

NOPL-015-VH
skříňka horní 80

výklopní 2DV
80x32x70 cm

NOPL-016-VH
skříňka horní 80 výklopní

2DV+SK
80x32x70 cm

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) cm

NOPL-013-RH
skříňka horní roh 1DV

60x60x70 cm

NOPL-011-VH
skříňka horní 1DV digestorová

60x32x35 cm

NOPL-052-0S
 skříňka spodní

koncová
30x56x73 cm

NOPL-054-0S
skříňka spodní 40

1DV
40x51x83 cm

NOPL-055-0S
 skříňka spodní

4-zásuvková
40x51x83 cm

NOPL-057-0S
skříňka spodní 60

2DV
60x51x83 cm

NOPL-058-0S
skříňka spodní 60

3-zásuvková
60x51x83 cm

NOPL-059-0S
skříňka spodní 60

trouba 
60x51x83 cm

vnitřní rozměr na troubu:
56,8x55x59 cm,

NOPL-066-VK
skříňka s výsuvným košem 1DV 

15x51x83 cm

NOPL-060-0S
 skříňka spodní 80 2DV

80x51x83 cm
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NOPL-063-0S
 skříňka spodní

45 1DV
45x51x83 cm

NOPL-064-0S
skříňka spodní 800

3 zásuvková
80x51x83 cm

NOPL-086-00
 dveře na myčku 45 
44,6x1,6x72,2 cm

NOPL-088-00
 dveře na myčku 60
59,6x1,6x72,2 cm

NOPL-085-00
 koncová deska
1,6x59x83 cm

pracovní deska, hloubka 60 cm
dekor GRANIT ATRACIT

1.270,-/1bm - 38 mm

DO-001-38
nástavec k rohové skříňce 065

90x90/66,5x66,5 cm 

NOPL-062-00
koncový boční sokl na nízké skříňky

44,7x1,6x10 cm

NOPL-062-01
koncový boční sokl na vysoké skříňky

 52,3x1,6x10 cm

NOPL-062-02
sokl na myčku 60

 60x1,6x9 cm

NOPL-062-03
 sokl na myčku 45

45x1,6x9 cm

 spoj.lišta DO-022-38
k PD k roh.skr. 061

16.270,-

PRO TEMPO KONDELA

kvalitní
slovenské
výrobky

kuchyňská sestava 2,4m
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NOPL-014-0H
skříňka horní 2DV

80x32x70 cm
koncová lišta k PD
DO-020-38L levá

DO-020-38P pravá

DETAIL PRACOVNÍ DESKY
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moderní sektorová kuchyňská sestava, , materiál: , provedení: dub sonoma nebo dub sonoma / bílá. Cena sektorových skříněk je bez ABS hrany DTD laminovaná
pracovní desky, . Cena za pracovní desku je  za bm - tloušťka 38 mm. Horní rozměr kuchyňské sestavy je 2,4 m, spodní rozměr je 1,8 m. kvalitní kovové úchytky 1.270,-Kč
Základní kuchyňská sestava a všechny spodní skříňky jsou dodávány bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu LAY ON v ceně 1.990,-Kč.

NOPL-065-RS
skříňka spodní

rohová
82,4x82,4x83 cm

NOPL-061-RS
 skříňka spodní

rohová
82,8x82,8x83 cm

cena za základní sestavu

dub sonoma / bílá

dub sonoma

NOPL-081-60
 skříň potravinová

60
60x58,2x206 cm

NOPL-084-00
 skříň vestavná 60
 60x58,2x206 cm

vnitřní rozměr
na troubu : 56,8x55x59 cm,

vnitřní rozměr na
mikrovlnku: 56,8x55x38 cm

890,- 1.330,- 940,- 1.490,- 1.670,- 2.190,- 2.850,- 3.380,- 3.690,- 4.350,-

2.470,- 2.850,- 1.890,- 4.840,-

270,-

290,-

250,-

1.190,- 1.990,- 3.590,- 2.440,- 4.180,- 1.850,- 5.290,- 2.780,-

5.640,- 4.490,- 2.190,- 5.180,- 770,- 790,- 630,- 6,490,-

4,870,-

160,- 250,- 330,- 420,-



S-80
80x46x82 cm

S-60/210
60x58,6x210 cm

S-90N
79,1x79,1x82 cm

S-60 KU
60x52,6x82 cm

S-40 SZ2
40x46x82 cmR
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FABIANA

10.590,-
cena za základní sestavu

včetně prac. desky

kuchyňská základní sestava, materiál: , v provedení dub sonoma / bílá - korpus bílý, dvířka dub DTD laminovaná
sonoma, horní rozměr s digestořovou skříňkou 2,4 m a spodní rozměr 1,8 m, tloušťka pracovní desky 28 mm,
skříňky základní sestavy jsou dodávány včetně pracovní desky, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní
desky, sektorové skříňky jsou dodávány bez pracovní desky. Cena pracovní desky je: 1bm: . Možnost1.020,-Kč
dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně .1.990 Kč,-

S-40
40x46x82 cm

W-60OK
60x30x36 cm

W-80
80x30x72 cm

W-80 K2S
80x30x72 cm

W-30
30x30x72 cm

W-60
60x30x72 cm

W-60N
60x60x72 cm

W-40
40x30x72 cm

S-80ZL
80x46x82 cm

S-60 
60x46x82 cm

provedení dub sonoma / bílá

ROYAL
elegantní sektorová kuchyňská sestava v provensálském stylu, provedení: korpus  bílá, sosna skandinávská, cena sektorových skříněk je bez pracovní desky, dřezu aDTD laminovaná
spodní lišty. Cena za pracovní desku Rockpile 38 mm bm, ke každé dolní skříňce (kromě D25PZ) je nutno objednat 2ks úchytů na sokl - cen  / 2ks, sokl (1 m)  / bm.1.240,-Kč  20,-Kč 210,-Kč

Kuchyňské skříňky doporučujeme kombinovat se systémem Royal ze strany 109.

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

G30S
30x32x72 cm

G60KN
60x32x36 cm

DVÍŘKA
MYČKY

44,6x57 cm,
rozměr: 

59,6x57 cm v
 cene 590,-Kč.

D80S3
80x47/60x

82 cm

G60KSN
60x32x36 cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí(ŠxHxV):

D40S4
40x47/60x

82 cm

D60S3
60x47/60x

82 cm

D30
30x47/60x82 cm

D40
40x47/60x82 cm

D20P
20x45/60x

82 cm

D20W
20x45/60x

82 cm

D60
60x47/60x

82 cm

D80Z
80x47x82 cm

D90N
79x79x82 cm

D60ZK
60x52/60x

82 cm

K120
120x32x126 cm

G30S - 

G40S - 

G40S
40x32x72 cm

G40
40x32x72 cm

G30 -

G40 -

detail dvířek

W40S
40x32x126 cm

G30
30x32x72 cm

D30 - 

D40 - 
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D25PZ
25x45/60x

72 cm

D80
80x47/60x

82xcm
D60P

60x58x212 cm

potravin. skříň
D60R

60x58x212 cm

1.490,- 2.790,- 1.670,- 2.090,- 1.160,- 1.090,-

1.840,- 2.370,- 1.890,- 1.330,-

5.140,-

3.380,- 1.620,- 2.050,- 1.980,-

580,-
520,-

1.330,- 1.480,-

1.980,- 590,- 2.180,- 1.960,-
1.330,-

1.460,- 2.280,- 2.040,-

1.350,-

1.480,-
3.220,-

DVÍŘKA
MYČKYY

 44,6x71,3 cm,
rozměr: 

59,6x71,3 cm v
 cene 670,-Kč.

1.850,- 3.790,-

3.690,-
590,- 2.570,- 2.280,- 2.290,- 3.980,-4.840,-

4.730,-
1.830,-

1.520,-

1.650,-3.990,-1.390,- 780,-

4.590,- 7.780,-
4.690,- 7.960,-



super cena za základní
sestavu 2,6 m

9.490,-

Lay ON
univerzální nerezový dřez,

rozměry 80x60 cm, v ceně úchytky a sifon.
Hmotnost dřezu: 4 kg.

1.990,-

PROMO
základní kuchyňská sestava, materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: dub sonoma, korpus je bílý. Horní rozměr s digestorovou
skříňkou 260 cm, dolní rozměr je 200 cm, základní sestava je dodávána
s pracovní deskou, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní desky.
Možnost dokoupení univerzálního P / L dřezu v ceně 1.990 Kč. ,-

SICILIA
elegantní rustikální sektorová kuchyňská sestava s 3D efektem a ozdobnými úchytkami, materiál:  + lišty MDF, provedení: korpus a dvířka: ořech MilanoDTD laminovaná
nebo korpus: bílá, dvířka: sosna andersen. Cena sektorových skříněk je uváděna bez pracovní desky, spodní lišta je v ceně. Cena za pracovní desku pískovec k provedení
ořech Milano je  / bm - tloušťka 28 mm. Cena za pracovní desku dub Lancelot k provedení sosna andersen je  / bm - tloušťka 38 mm.990,-Kč 1.240,-Kč

dub lancelot

pracovní desky

pískovec

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

G30S
30x32x72 cm

G60KN
60x32x36 cm

DVÍŘKA
MYČKY

 44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm
v cene 1.630,-

DVÍŘKA
MYČKY

44,6x57 cm,
59,6x57 cm

v cene 1.330,-

D25PZ
25x45x82 cm

ro
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D40S4
40x47x82 cm

D30
30x47x82 cm

D40
40x47x82 cm

D20P
20x45x82 cm

D80
80x47x82 cm

D60
60x47x82 cm

D80Z
80x47x82 cm

D90N
79x79x82 cm

D60ZK
60x52x82 cm

G30S - 

G40S - 

G40S
40x32x72 cm

G40
40x32x72 cm

G30 -

G40 -

D30 -

D40 -

D40S1
40x47x82 cm

D60ZL
60x58x212 cm

G30
30x32x72 cm

G50K
50x32x40 cm

W200
20x30x72 cm

G80K
80x32x36 cm

G80KS
80x32x36 cm

D40SP
40x58x212 cm

D60S3
60x47x82 cm
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1.240,- 990,- 2.060,- 690,- 2.240,- 2.190,-
1.220,-

1.150,-
1.870,- 1.780,-

1.080,-

1.220,-

690,- 970,- 650,- 1.760,- 2.650,-

1.350,-

1.520,- 950,- 1.190,- 1.190,- 1.390,-

2.290,- 2.070,- 1.870,- 4.350,-
4.450,-

2.590,- 1.590,-

3.570,- 3.530,-



základní sestava

cena za základní sestavu

* hloubka horních a dolních skříněk je uvedena: hloubka skříněk + dvířka,
* výška dolních skříněk: výška dolních skříněk
* hloubka dolních skříněk: hloubka dolních skříněk bez pracovní desky.

SKŘÍŇKY, Z NICHŽ JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAT ODVĚTVOVÉ KUCHYŇ LORA MDF:

16.970,-

kuchyňská sestava, v provedení olše, materiál: korpus , dvířka MDF, horní rozměr s digestořovou skříňkou 2,4 m, spodní rozměr 1,8 m,
dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky, možnost dokoupení různých sektorových skříněk, koruny a univerzálního L / P dřezu: LAY ON v ceně

DTD laminovaná
1.990,-Kč.

Koruna

Lay ON

rozměry 80x60 cm, v ceně úchytky a sifon.
Hmotnost dřezu: 4 kg.

univerzální nerezový dřez,

1.990,-

S40SZ4

(40x46x82)

S60KU

(60x52,6x82)

S60

(60x46x82)

S40  P/L

(40x46x82)

S30  P/L

(30x46x82)

S 30N  P/L

(57x28x82)

S90/90 P/L

(79,1x79+x82)

W30 P/L

 (30x30,1x73,5)

W40S P/L

(40x30,1x73,5)

  P/L

(40x30,1x73,5)

W40 W500K
(50x30,1x37,5)

W600K
(60x30,1x37,5)

W60

(60x30,1x73,5)

W80S

(80x30,1x73,5)

W80

(80x30,1x73,5)

W60/60 P/L

(60x60,1x73,5)

W30N  P/L

(29x28,5/30,1x73,5)

S80ZL

(80x46x82)

S40/210/57  P/L

(40x58,6x210)

 P/L

(60x57x210)

S60L0  

LORA MDF NEW klasik - jelša

- rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) a v centimetrech.
- cena za 1 bm Koruny je koruny na W60 / 60 je  
- ceny spodních skříněk jsou bez pracovní desky
- cena za 1 bm pracovní desky ke LORA MDF klasik olše je
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W-60N
60x60x72 cm

W-40
40x30x72 cm

R
o

zm
ěr

y 
js

o
u

 u
vá

d
ěn

y 
v 

p
o

řa
d

í (
Šx

H
xV

):

S-80ZL
80x46x82 cm

S-60 
60x46x82 cm

S-40
40x46x82 cm

W-60OK
60x30x36 cm

W-60
60x30x72 cm

W-30
30x30x72 cm

W-80 K2S
80x30x72 cm

W-80
80x30x72 cm

10.590,-
cena za vyobrazenou

základní sestavu
včetně prac. desky

provedení bíláFABIANA
kuchyňská základní sestava, materiál: , v provedení bílá, horní rozměr s digestořovou skříňkou DTD laminovaná
2,4 m a spodní rozměr 1,8 m, tloušťka pracovní desky 28 mm, skříňky základní sestavy jsou dodávány vrátane 
pracovnej desky, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní desky, sektorové skříňky jsou dodávány bez pracovní 
desky. Cena pracovní desky je: 1bm:  Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.020,-Kč. 1.990,-Kč.

S-80
80x46x82 cm

S-60/210
60x58,6x210 cm

S-90N
79,1x79,1x82 cm

S-60 KU
60x52,6x82 cm

S-40 SZ2
40x46x82 cm

180,-Kč.170,-Kč.

1.020,-Kč.

790,- 1.680,-

1.250,-

1.490,-

2.260,- 3.550,- 2.830,- 2.830,-

5.490,- 5.640,-

3.990,-2.660,-1.070,-1.590,-1.790,-2.470,-2.650,-1.650,-2.090,-1.390,-

1.490,- 2.790,- 1.670,- 2.090,- 1.160,- 1.090,-

1.840,- 2.370,- 1.890,- 1.330,-

5.140,-

3.380,- 1.620,- 2.050,- 1.980,-



JURA NEW IA

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

D-40 S1
40x45/60x85 cm

D-80 S1
80x45/60x85 cm

DZ-80
80x45/60x85 cm

DN-88*88
88x88x85 cm

DO-20
20x45/60x85 cm

S-40
40x56x211 cm

OG-60
60x30x29 cm

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

GN-58*58
58x58x64,8 cm

GW1-80
80x30x64,8 cm

G-40
40x30x64,8 cm

ZK-60
60x60x85 cm

kuchyně

9.990,-

G - 80
80x30x57 cm

G - 80 O
80x30x57 cm

G - 30
30x30x57 cm

G - 60 
60x30x57 cm

G - 40
40x30x57 cm

G O - 50
50x30x40 cm

D - 80
80x47/60x84 cm

DZ - 80
drezová

80x47/60x82 cm

D - 60
60x47/60x84 cm

D1S - 40
40x47/

60x84 cm

D - 30
30x47/

60x84 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

CYRA - NEW

S - 50
50x56x200 cm 

DN - 90
88x88x84 cm

GN - 60
58x58x57

základní kuchyňská sestava, , provedení dvířek je dub sonoma a korpus je bílý, horní rozměr DTD laminovaná
je 2,5 m i s digestorovou skříňkou, dolní rozměr je 2 m, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní desky. 
Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.990,-Kč.

D-40 S1
40x45/60x85 cm

OG-60
60x30x29 cm

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

GN-58*58
58x58x64,8 cm

D-80 S1
80x45/60x85 cm

DZ-80
80x45/60x85 cm

DN-88*88
88x88x85 cm

GW1-80
80x30x64,8 cm

DO-20
20x45/60x85 cm

JURA NEW I

G-40
40x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

základní sestava, v provedení dvířka rigolletto dark + light / korpus wenge, , tloušťka pra-DTD laminovaná
covní desky 28 mm, horní rozměr s digestoří skříňkou 2,6 m, spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány
včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou
dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty. Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.990,-Kč.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

ZK-60
60x60x85 cm
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základní sestava, v provedení dvířka rigolletto light + dark / korpus wenge, , tloušťka pracovníDTD laminovaná
desky 28 mm, horní rozměr s digestoří skříňkou 2,6 m, spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány v četně 
pracovní desky a dolní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou dodávány v 
četně pracovní desky a spodní lišty. Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.990,-Kč. 

10.170,-
1.420,- 1.420,- 890,- 1.320,- 930,- 2.480,-

1.090,-

2.480,- 1.780,- 2.320,- 2.290,- 2.140,- 5.080,-

4.070,-

10.290,-
10.440,-

690,- 1.890,- 820,- 820,- 1.790,-

4.090,-

2.050,- 1.290,- 4.190,- 1.890,- 2.990,- 1.440,-

10.290,-
10.440,-

690,- 1.890,- 820,- 820,- 1.790,-

4.090,-

2.050,- 1.290,- 4.190,- 1.890,- 2.990,- 1.440,-



CORNER
univerzální rohová lavice + stůl a 2x taburet, lavice je s úložným prostorem, provedení: wenge +
světlezelená látka, olše + světlehnědá látka nebo dub sonoma + světlehnědá látka, materiál:

. Rozměry (ŠxHxV): lavice: 170x120x85 cm, stůl: 105x61x77cm, taburet: 35x30x44 cm.DTD laminovaná

dub sonoma /
světlehnědá látka

stůl + lavice + 2 taburety

wenge / světlezelená látka olše / světlehnědá látka
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80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

SPLIT

pracovní deska
dub lancelot

80 D 2F BB
80x52x82 cm

60 D 2F BB
60x52x82 cm

40 D 4S BB
40x52x82 cm

60 DG BB
60x52x82 cm

89x89 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

80 GS-72 2F
80x31x71,5 cm

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

60 G-72 2F
60x31x71,5 cm

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

60 OK-40
60x31x40 cm

58x58 GN-72 1F
58,5/58,5x31x71,5 cm

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm

50 OK-40
50x31x40 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

moderní sektorový kuchyňský systém v provedení: dvířka: bílý mat, korpus: bílá, , všechny sektorové skříňky , tloušťka pracovní desky 28 mm. Sektorové DTD laminovaná na skladě - ihned k odběru
skříňky jsou dodávány včetně dolní lišty bez pracovní desky. Možnost dokoupení pracovní desky Dub lancelot v ceně:  / m. Možnost dokoupení univerzálního L / P dřezu v ceně 1.190,-Kč. 1.990,-

Kč.

TIP!
NÁŠ

6.2506.250,-6.250,-

L provedení
ekokůže bílá

L provedení
ekokůže capucino

moderní jídelní set - rohová lavice, stůl a lavice, barevné provedení:
ekokůže černá, ekokůže capucino a ekokůže bílá, stůl materiál: DTD
laminovaná - dub sonoma.

rohová lavice
(ŠxHxV):

168x130x86 cm

lavice(ŠxHxV):
112x48x48 cm

stůl (ŠxHxV):
120x80x74 cm

ekokůže černá

MODERN

1.790,- 2.190,- 1.890,- 2.290,- 1.640,- 1.340,- 1.240,- 4.990,-

4 . 7 9 0 , -

3.990,- 4.870,-

3.360,- 1.790,- 1.570,- 1.160,- 1.190,- 1.190,- 1.490,- 2.780,-

2.3602.360,-2.360,- 2.9902.990,-2.990,-

9.4909.490,-9.490,-
9.590,-



látka vzor pepito
hnědá / černý

patchwork + buk

TOBO 3 NEW
moderní křeslo ve stylu

patchwork, materiál:
dřevo buk + ocel + látka, barva:

látka patchwork vzor kostka,
(ŠxHxV): 64x60x83 cm,

výška x hloubka sedu: 46x44 cm.

CANDIE 2 NEW
designové židle ve stylu patchwork, materiál: dřevo -

buk + látka, barva: látka vzor, (ŠxHxV): 47x41x75cm, výška
sedu je 45 cm..

TYP 2

DAREL 2 NEW
moderní designové křeslo,

provedení: světlešedá
látka + dřevo-buk, rozměry

(ŠxHxV): 61x62x81 cm,
výška x hloubka sedu: 45x45 cm.

1.530,-

KUBIS NEW
designové křeslo, materiál:

masivní dřevo + ocel, sedák:
látka, provedení: látka vzor +
buk, (ŠxHxV): 64x60x83 cm,

výška x hloubka sedu 46x44 cm.

TYP 3

Možnost kombinovat se stolem Gamin NEW nebo se stolem Didier New ze strany 171.

typ 1

jídelní židle, materiál: dřevo + kov + látka,
barevné provedení: světlešedá látka + buk;

(ŠxHxV): 44,5x51x83 cm, výška sedu: 44 cm.

DARELA NEW 
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ZERON
designové prošívané křeslo s područkami, materiál: velvet látka + kov, provedení: hořčicová velvet

látka + černé kovové nohy, světlešedá velvet látka + černé kovové nohy nebo hnědozlatá velvet
látka + nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 57x64x84,5 cm, výška x hloubka sedu: 50x44 cm.

hořčicová / kovsvětlešedá / kov

LANDOR
designové křeslo, materiál: dřevo + kov + látka,

provedení: látka vzor pepito hnědá / černý
patchwork + buk, (ŠxHxV): 58x60x92 cm,

výška x hloubka sedu: 51x46 cm.
Model pouze do vyprodání zásob..

designové křeslo, materiál: MDF + vzor, provedení: vzor látky patchwork barevná, vzor látky
patchwork mentol + hnědá nebo šedá + dřevo buk, rozměry: (ŠxHxV): 64x60x84 cm. Výška x hloubka

sedu: 47x44 cm.

KADIR NEW

DAREL TYP 3 
moderní křeslo, provedení: šedohnědá taupe

velvet látka + dřevo-buk, rozměry (ŠxHxV):
61x62x81cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm.

1.640,-

TERST
designové křeslo, provedení:

plast + ekokůže patchwork + dřevo-buk,
rozměry (ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hloubka sedu: 46x44 cm.

typ 4 typ 5

SALEVA
jídelní židle, provedení:

plast + ekokůže patchwork + buk -nohy,
rozměry (ŠxHxV): 46,5x52x82 cm,
výška x hloubka sedu: 45x42 cm.

GLORIA
designová jídelní židle, materiál: látka + dřevo- buk,

barevné provedení: patchwork barevný nebo patchwork mentol + hnědá rozměry
(ŠxHxV): 48x56x82 cm, výška x hloubka sedu 46x43 cm

hnědozlatá / dub

typ 1 typ 2

1.590,-

designové křeslo s područkami,
provedení: šedá ekokůže + černý kov,

(ŠxHxV) 47x47x80 cm, výška sedu
je 46 cm a hloubka sedu je 43,5 cm. Model

pouze do vyprodání zásob.

KOMBO

FIORA
moderní prošívané křeslo, provedení: ekokůže

červená nebo olivově zelená + černé kovové nohy,
rozměry (ŠxHxV): 58x56x76 cm, výška x hloubka

sedu: 47x40 cm. 

n
o

sn
o

st
: 

1
1

0
 k

g

olivově zelená

červená

1.940,-
1.770,- 1.890,-

1.790,-2.140,-899,-

1.790,- 1.780,- 1.890,- 1.540,-

2.590,-2.490,-2.490,-

1.530,-
1.770,-

2.220,-
2.350,-

1.130,-
1.280,-

1.130,-
1.780,-



                                VELEZA
otočná židle, materiál: sametová látka + kov, barevné provedení:
hnědošedá taupe, tmavě šedá, modrá, hořčicová, šedá, zelená nebo hnědá,
rozměry (ŠxHxV): 62x63x85 cm, hloubka sedu: 46 cm. Hnědošedá a tmavě 
šedá skladem od 11.01.2021, ostatní barevné provedení od 02.04.2021.

novinka

hnědošedá taupe

tmavě šedá
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FEDRIS
designové prošívané křeslo, materiál:

látka + kovové nohy s černým nátěrem,
barevné provedení: šedá, (ŠxHxV):

58x68x82 cm, výška x hloubka sedu:
47x44 cm. 

smaragdová

ZIRKON
designové prošívané křeslo s měkkým sedátkem, materiál: látka velvet + kovové nohy s černýmnátěrem,

 barevné provedení: smaragdová, šedohnědá taupe nebo růžovohnědou,
rozměry (ŠxHxV): 57x59x87 cm, výška x hloubka sedu: 50x45 cm.

n
o

sn
o

st
: 

1
1

0
 k

g

DALIO
 křeslo, provedení: látka světle šedá nebo béžováotočné

+ dřevěné bukové nohy, (ŠxHxV): 58x61,5x82,5 cm,
výška x hloubka sedu: 48x45 cm.

šedohnědá
taupe

růžovohnědá

BERILIO
designové křeslo s prošívaným opěradlem,

provedení: Velvet látka hnědá + černé
kovové nohy, rozměry křesla (ŠxHxV):
60x60x83 cm, výška x hloubka sedu:

45x43,5 cm. Doplnění zásob 10.02.2021.

designové křeslo v příjemné látce Velvet s opěrkami
na ruce, materiál: Velvet látka + kov, provedení: růžová Velvet

látka + černé nohy nebo šedá Velvet látka + černé nohy, (ŠxHxV):
59x65x92 cm, výška sedu je 45 cm a hloubka sedu je 45 cm. V barevném
provedení růžová velvet látka + černé nohy pouze do vyprodání zásob.

béžová

mentolová

černá

smaragdovášedá

EKIN
křeslo s prošitou opěrkou zad, provedení: látka mentolová, šedá, černá nebo smaragdová + dřevěné

bukové nohy nebo béžová + nohy buk patinovaný, rozměry (ŠxHxV): 62x58x82 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 41 cm. 

nová barevná
provedení

VETAR
růžová šedá

šedá

FEDRIS
designové prošívané křeslo, materiál: látka velvet + kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: béžová, modrá, růžová, světle šedá, zelená, žlutá, malinová,

rozměry (ŠxHxV): 58x68x80 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 44 cm. V provedení malinová skladem od 25.02.2020.

béžová

modrá

světlešedá 

zelená
růžová

žlután
o

sn
o

st
: 

1
3

0
 k

g

designové křeslo, materiál: látka + kov, barevné provedení: šedá, hnědá taupe, zelená, mentolová + černé nohy, 
rozměry ŠxHxV: 55x61x81 cm, výška sedu: 48 cm, skladem od 15.02.2021.

LACEY

malinová

šedá

hnědá taupe

zelená mentolová

modrá

hořčicová

zelená

hnědá

šedá

2.740,-

2.740,- 2.590,- 1.790,-
1.980,-

1.930,-

2.490,-
3.270,-

2.390,-
2.080,-novinka

n
o

sn
o

st
: 

1
1

0
 k

g

otočné
křeslo

otočné
křeslo

2.690,-
2.890,-



designové křeslo, materiál: dřevo + kov + látka, barevné provedení: smaragdová + černé nohy, šedohnědá - taupe + černé nohy, šedá + buk,
 tmavohnědá + buk, hnědošedá látka s efektem broušené kůže + černé nohy nebo béžová + buk;

(ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hloubka sedu: 49x41 cm. V barevném provedení šedohnědá-taupe látka + černé nohy pouze do vyprodání zásob.

DABIR

smaragdová látka + černé nohy

šedohnědá - taupe látka + černé nohy šedá látka + buk tmavohnědá látka + buk hnědošedá látka + černé nohy 
s efektem broušené kůže

béžová látka + buk

LANDOR 

látka barevný patchwork
kostka + buk

látka modrá / béžová
vzor patchwork + buk

látka černo / bílý
patchwork + buk
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GODRIC
designové křeslo, materiál: látka + dřevo, barevné provedení:

tmavěšedá + černé nohy a tmavěhnedá + bukové nohy,
(ŠxHxV): 56x57x78 cm, výška sedu: 51 cm.

tmavěšedá
látka

černé nohy

tmavěhnedá
látka

bukové nohy

    TOPAZ
designové křeslo, provedení: černá

ekokůže DELUXE + kovové nohy s černým
nátěrem, rozměry (ŠxHxV):

56x 53,5x79 cm, výška sedu: 47 cm.

designové křeslo, materiál: Velvet látka + kovové nohy, provedení: béžová látka + černé nohy, mentolová
látka + nohy s povrchovou úpravou buk, šedohnědá - taupe látka + nohy s povrchovou úpravou buk nebo
cihlová látka + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 56x63x78 cm, výška x hloubka sedu: 47,5x46 cm.

béžová
látka + černé

nohy

mentolová
látka + buk

nohy buk

designové křeslo, materiál: dřevo + kov + látka, barevné provedení:  látka barevný patchwork kostka + buk,
 látka černo / bílý patchwork + buk nebo modrá / béžová vzorpatchwork + buk; 

(ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hloubka sedu: 51x46 cm. 

TANDEL
designové křeslo, materiál: látka + kovové nohy, provedení: hnědá látka + nohy s povrchovou úpravou buk,

modrá látka + černé nohy, smaragdová látka + nohy s povrchovou úpravou buk nebo světlešedá látka + černé nohy,
rozměry: (ŠxHxV): 50,5x58x85 cm, výška x hloubka sedu: 47x43 cm.

hnědá
látka + buk

modrá
látka + černé

nohy

smaragdová
látka + buk

světlešedá
látka + černé

nohy

černé nohy nohy buk

šedohnědá
- taupe látka + buk

cihlová
látka + černé

nohy

CLORIN NEW
designové křeslo, materiál: hnědá + buk, světle šedá + buk nebo tmavě šedá + buk

rozměry (ŠxHxV): 56x60x82 cm, výška x hloubka sedu: 46x46 cm.
Doplnenie zásob 15.02.2021.

světlešedá + buk hnědá + buk

černé nohy

ODOVEL

tmavě šedá + buk

cena za smaragdové
provedení

                GREDAN
designové křeslo, materiál:

velvet látka + kov, provedení:
šedohnědá taupe látka + černé kovové
nohy, rozměry (ŠxHxV): 55x61x82 cm,

výška x hloubka sedu: 46x44 cm.

šedohnědá
- taupe látka +

černé nohy 

2.190,- 3.130,-

2.330,-

2.260,-

2.090,- 2.270,- 2.490,- 2.050,-

1.880,-2.160,-1.890,-

2.190,-



šedohnědá
látka

šedá
látka

tmavěšedá látka
+ černé nohy

mentolová šedohnědá

SABRA
jídelní židle s , materiál: látka + dřevo-buk, barevné provedení: béžová, mentolová, šedá nebo šedohnědá látka; extra měkkým sedadlem

rozměry (ŠxHxV): 50x48x82cm, výška x hloubka sedu: 46x41 cm. V barevném provedení šedohnědá pouze do vyprodání zásob.

designová jídelní židle, materiál: nohy dřevo + plast, barevné provedení: bílá, šedá,
rozměry: (ŠxHxV): 53x47x82 cm, výška sedu: 43 cm. Model pouze do vyprodání zásob

KALISA

bílá šedá
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LORITA
jídelní židle s , materiál: látka + dřevo, barevné provedení: šedohnědá,extra měkkým sedadlem

šedá + bukové nohy a tmavě šedá + černé nohy, (ŠxHxV): 48x57x81 cm, výška sedu: 44 cm

jídelní židle, materiál: látka + nohy kov s povrchovou úpravou v provedení buk, barevné provedení:
tmavohnědá, světlešedá, tmavěšedá nebo krémová látka, rozměry (ŠxHxV): 45x52x81cm, výška sedu je 45 cm.

LEGA

krémovátmavěšedátmavohnědá světlešedá

šedá béžová

SEMER NEW
designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál: dřevo - buk + plast + ekokůže, barva: bílá,mentolová, olivová, světle šedá nebo bílý plast + látka velvet terakota,

 mentolová nebo šedohnědá - taupe (ŠxHxV): 48x56x80 cm, výška sedu: 47 cm. V provedeních s látkou velvet pouze do vyprodání zásob.

ekokůže bílá

ekokůže
mentolová ekokůže olivováekokůže světlešedá

SEMER NEW

látka velvet
šedohnědá - taupe

látka velvet
terakota

NIRO
designová jídelní židle, materiál ekokůže + kovové nohy s černým nátěrem,

barevné provedení: hnědá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 54x55x90 cm,
výška x hloubka sedu: 44x43 cm

šedá hnědá

        FLUFFY
designová jídelní židle, materiál: látka velvet + kov s povrchovou úpravou v provedení

dřevo přírodní, barevné provedení: zelená, světle šedá nebo taupe hnědá, rozměry
(ŠxHxV): 48x51x80 cm. Výška x hloubka sedu: 45x43 cm. Doplnení zásob 15.03.2021

zelená světlešedá taupe
hnědá

látka šedá látka hnědá ekokůže béžová

           TEZA
moderní jídelní židle s měkkým sedadlem, provedení: látka šedá nebo hnědá + dřevěné bukové nohy

 nebo ekokůže béžová + bukové nohy, rozměry (ŠxHxV): 53x54x83,5 cm, výška x hloubka sedu:
 47x40 cm. V provedení ekokůže béžová a látka hnědá doplnění zásob 22.02.2021.

IMPERIA
jídelní židle, materiál: ekokůže + kov s povrchovou úpravou v provedení

buk nebo hnědá, barevné provedení: camel + bukové nohy, hnědá +
hnědé nohy, (ŠxHxV): 48x54x86 cm, výška x hloubka sedu: 45x43 cm. 

n
o

sn
o

st
: 

1
0

0
 k

g

hnědá camel

1.090,-
1.120,-

850,-

990,-920,- 870,-

1.790,- 1.870,-

1.450,-1.690,-

1.390,-1.330,-

1.120,-

n
o

sn
o

st
: 

1
0

0
 k

g

nové barevné
provedení

1.790,-
2.160,-

DARAY
moderní jídelní židle s ozdobným šitím, provedení: látka

hnědá (efekt broušené kůže) nebo šedá + černé kovové nohy,
(ŠxHxV): 55x63x85 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm. Model

pouze do vyprodání zásob.



šedá tmavohnědámentol capuccino - vanilková petrolej

DEJAN 2 NEW
jídelní stůl, materiál: MDF-plát + masivní dřevo-nohy,

barevné provedení: bílá-plát + přírodní - nohy, rozměry:
(ŠxHxV): 80x80x75 cm. Doporučujeme kombinovat se židlemi

BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA a LODENA.

CYRUS 2 NEW
jídelní stůl, materiál: MDF-plát + masivní dřevo-nohy,

barevné provedení: bílá-plát + přírodní - nohy, 
rozměry:(ŠxHxV): 120x80x75 cm. Doporučujeme 

kombinovat se židlemi BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA a LODENA.
BALI 2 NEW židle + DIDIER 4 NEW stůl ze strany 171.

černá bílá

BALI 2 NEW
BALI 2 NEWdesignová židle s  - ekokůže, materiál: plast + dřevo - buk, barva: černá, bílá, tm. hnědá, mentol, capuccino-vanilková nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 48x56x81 cm,výška sedu: 45 cm. extra měkkým sedadlem

bílá

KEMAL NEW
designová židle s , materiál: dřevo + ekokůže + plast, barva: bílá + buk,extra měkkým sedadlem
  tmavě šedá + buk nebo černá + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 48x56x82 cm, výška sedu: 47 cm.

Možnost kombinovat se stolem Gamin NEW nebo se stolem Didier 3 New ze strany 171
nebo se stolem Monty.

tmavě šedábílá

černá bílá

černá + černé nohy

DAMARA
designová židle s , materiál: dřevo - buk + plast + látka, barva: bílý plast + látka šedá, šedobéžová, čokoládová, fialová, zelená, rub šedá, rub hnědá, extra měkkým sedadlem

rozměry (ŠxHxV): 48x57x80cm, výška sedu: 46cm. Možnost kombinovat se stolem DEJAN 2 NEW nebo se stolem CYRUS NEW. V provedení fialová a zelená pouze do vyprodání zásob

   MONTY
kulatý jídelní stůl, materiál: MDF + dřevo, barevné
provedení: černý + černé nohy, rozměry (ŠxHxV):

60x60x75 cm. Doporučujeme kombinovat se židlemi
Kemal NEW. Model pouze do vyprodání zásob. 
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cena za provedení
zelená a fialová

cena za ostatní
provedení

šedá

zelená

verzo hnědá

čokoládová

fialová

šedobéžová verzo šedá

jen

cena za 2ks je

Možnost koupě
v balení po 2ks

za kus

hnědá

bílá + buk,
tmavě šedá + buk

AYNA
jídelní židle, provedení: bílý plast + buk,

rozměry (ŠxHxV): 46x51x85 cm,
výška x hloubka sedu: 44x40 cm.

Doplnění zásob 15.02.2020.

1.050,-
1.260,-

1.170,-
1.260,-

1.120,-

2.240,-

2.440,-
2.640,-

2.890,-
3.200,-

1.050,-
1.390,-

2.690,-

870,-
1.060,-1.290,-



HERDA
designová jídelní židle, materiál: látka

s efektem broušené kůže + kov, provedení:
šedá + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV):

43x51x88 cm, výška x hloubka sedu: 47x44 cm

bílá

bílá

ANISA 2 NEW
jídelní židle, materiál a barevné provedení: plast - bílá, šedá nebo mentol

   + chromované nohy, (ŠxHxV): 46x53x80 cm, výška sedu: 43 cm. 

čierna

mentol

METAL 2 NEW
designová židle s  - ekokůže, materiál: kov + plastextra měkkým sedadlem
+ ekokůže, barva: černá nebo bílá (chrom), (ŠxHxV): 48x56x83, výška sedu:

48 cm. V provedení černá pouze do vyprodání zásob

 bílá

černá

ARTEM
jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, provedení: bílá extra

vysoký lesk HG, rozměry: (ŠxHxV): 120x80x72 cm. možnost kombinovat
se židlemi METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW.

jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, provedení: bílá extra
vysoký lesk HG, rozměry (průměr x V): 80x72 cm. možnost kombinovat

se židlemi METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW.

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

extra vysoký leskk HGextra vysoký leskk HGextra vysoký leskk HG
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černá

RONDY

TAMORA
designová židle s , materiál:extra měkkým sedadlem

kov + plast + ekokůže, barva: chrom + bílá nebo černá + černá,
rozměry (ŠxHxV): 48x57x80cm, výška sedu: 46 cm

FEMAN 3 NEW
jídelní židle, materiál a barevné provedení: plast / bílá nebo černá

+ chromované nohy, (ŠxHxV): 62x63x80 cm, výška sedu 48 cm.

šedá

LITIA
jídelní židle, provedení: bílý plast
+ Kovové nohy s bílým nátěrem,

rozměry (ŠxHxV): 46x53x84,5 cm,
výška x hloubka sedu: 44x41 cm.

MENTA
jídelní židle, provedení: bílá nebo černý

plast + kovové nohy s černým nátěrem, rozměry
(ŠxHxV): 46x58,5x84,5 cm, výška x hloubka sedu: 47x51 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

bílá černá

TEGRA
jídelní židle, materiál: plast + kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: černá, šedá

nebo zelená, rozměry (ŠxHxV): 37x53x86 cm, výška x hloubka sedu: 45,5x43 cm.
Doplnění zásob 15.02.2021.

černá šedá zelená

PORTIA
designová jídelní židle, materiál: látka Velvet + nohy - gold chrom - zlatá, barevné provedení: modrá, zelená

nebo šedohnědá taupe, rozměry (ŠxHxV): 48,5x59x86 cm, výška x hloubka sedu: 49x51 cm.
V provedení šedohnědá a modrá pouze do vyprodání zásob..

šedohnědá taupe modrá zelená

SINTIA
jídelní židle, provedení: bílý plast

+ Kov s povrchovou úpravou v provedení
dřevo přírodní, rozměry (ŠxHxV):
46x53x84,5 cm, výška x hloubka

sedu: 46x41 cm.

zelenášedohnědá
a modrá

1.070,-
1.390,-

1.050,-
1.330,-

1.090,-
1.330,-

1.110,- 1.140,-

4.550,-
890,-

2.490,-
2.590,-

860,- 890,- 840,- 1.590,-

2.160,-1.990,-770,-



nejlepší cena na trhu!

oranžovábílá zelená tmavohnědá

CINKLA 3 NEW
designová stolička, materiál: dřevo-buk + plast, barva: bílá, černá, zelená, oranžová, tm.hnědá, teplá šedá nebo cappuccino vanilková, rozměry (ŠxHxV): 46x54x81 cm,

výška sedu: 45 cm. Možnost kombinovat se stolem DIDIER NEW nebo GAMIN NEW. 

modrášedá

černá

mentol

cappuccino

černá

cappuccino vanilková teplá šedá

bílá

červená

Vhodné kombinovat

         se židlemi Cinkla 3 NEW,

                   Damen NEW a Kemal NEW

jídelní stůl, materiál: MDF + dřevěné nohy (buk), rozměry (ŠxHxV): 120x70x75cm nebo 70x70x75cm. 
 

DIDIER 4 NEW

jídelní stůl, materiál: MDF-plát + dřevo-nohy,
barevné provedení: bílá-plát + buk - nohy,

(průměr x V): 80x74 cm, 90x74 cm nebo 60x74 cm.

GAMIN NEW

průměr 80 cm průměr 90 cm

Vhodné kombinovat

se židlemi Cinkla 3 NEW,

Damen NEW a Kemal NEW

 průměr 60 cm

70x70x75 cm120x70x75 cm
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DAMEN NEW
designové křeslo, materiál: nohy: masivní dřevo + ocel,
sedadlo: plast, barva: buk + bílá, červená, modrá, šedá,

cappuccino, mentol nebo černá, rozměry: (ŠxHxV):
64x47x83,5 cm, výška x hloubka sedu 45x45 cm. možnost
kombinovat se stolem DIDIER NEW nebo GAMIN NEW.

DIDIER 3 NEW

kulatý jídelní stůl, materiál: MDF-plát + dřevo-nohy, barevné
provedení: bílá matná-plát + buk-nohy; rozměry 

(průměr. x V): 120x74,5 cm.

DEMIN
ELCAN

jídelní stůl, materiál: MDF-plát + dřevo-nohy, barevné
provedení: bílá matná-plát + buk-nohy; rozměry

(průměr. x V): 60x75 cm nebo 80x75 cm.

průměr 80 cmprůměr 60 cm

659,-

940,-
1.280,-

1.990,-2.690,-
3.260,-

1.640,- 2.030,- 1.730,- 2.370,- 2.780,-

2.990,-

2.510,- 2.960,-



SALOMA NEW
jídelní židle, materiál: látka / ekokůže + chrom, barevné provedení: béžová + béžová, hnědá + béžová, mentolová + šedá, tmavěšedá + bílá

nebo světlešedá + tmavěšedá, rozměry: (ŠxHxV): 42x56,5x105 cm, výška sedu je 45 cm, hloubka sedu: 43 cm. 

 béžová + béžová mentolová + šedá tmavěšedá + bílá hnědá + béžová

GERDA NEW
jídelní židle, materiál: látka / ekokůže + chrom, barevné provedení: béžová + béžová, hnědá + béžová, mentolová + šedá,

světlešedá + tmavěšedá nebo tmavěšedá + bílá, rozměry: (ŠxHxV): 42x58x103cm, výška sedu je 45 cm, hloubka sedu: 43 cm.  

 béžová + béžová mentolová + šedá
světlešedá 

+ tmavěšedá hnědá + béžová

cena v látce

OLIVA NEW
jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže nebo látka, barevné provedení: ekokůže petrolejová modrá, látka

azurová, béžový melír nebo hnědošedá, rozměry: (ŠxHxV): 42x52x97 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 40 cm

ADORA NEW
jídelní židle, materiál: látka + chrom, barevné provedení: šedá, hnědá nebo černá,

rozměry (ŠxHxV): 42x50,5x99 cm, výška sedu je 46 cm, hloubka sedu: 40 cm

světlešedá + tmavěšedá fialová+čierna

tmavěšedá
+ bílá

hnědá černá

cena v ekokůži

petrolejová modráazurovábéžový melírhnědošedá
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VATENA
jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, provedení:

černá, hořčicová nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 42x56x99 cm,
výška x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm.

bíláčerná hořčicová

NADINA
jídelní židle, provedení: chrom + látka s efektem

broušené kůže, provedení: béžová nebo hnědá, rozměry:
(ŠxHxV): 54x60x89 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 54 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

MADORA
jídelní židle, provedení: chrom + látka s efektem broušené

kůže - šedá, rozměry: (ŠxHxV): 54x60x87 cm, výška x hloubka
sedu: 48x54 cm

90€59
€

67

béžová hnědá

hnedá

šedá

990,-
1.130,-

990,-
1.130,- 1.990,-

2.090,-

2.090,-
1.590,-

1.680,-

1.150,- 1.130,-



jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže, provedení: černá, tmavohnědá nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 41x44x97 cm, výška sedu: 46 cm

FINA

IRMA
skládací taburet - kov -stříbrná +ekokůže - 
modrá nebo černá(Priem.xV): 30x45 cm. 

V provedení černá doplnění 
zásob 22.02.2021.

n
o

sn
o

st
: 8

0 
kg

DELA
jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže,

provedení: zelená nebo hnědá ekokůže, rozměry
(ŠxHxV): 44x48,5x97,5 cm, výška sedu: 44 cm

COLETA NOVA
jídelní židle s prošitím, materiál: ekokůže nebo látka + kov, barevné provedení: bílá PU + bílý rám, černá PU + černý rám, šedá PU + šedý rám, béžová PU + šedý rám, karamel PU + šedý rám, pudrová růžová
PU + šedý rám, hnědá látka + černý rám, béžová látka + bílý rám, smaragdová látka + černý rám, světlešedá látka + bílý rám, tmavěšedá látka + černý rám nebo tmavěhnědá látka, béžová látka, zelená látka,

světlešedá látka + rám a nohy s povrchovou úpravou buk, rozměry (ŠxHxV): 41x49x96 cm, výška sedu: 45 cm. 

cena za provedení
v látce

s rámem s
povrchovou
úpravou buk

cena za provedení
v látce

s rámem bílá
nebo černá

ekokůže
bílá + bílý rám

světlešedá látka
+ bílý rám

béžová látka
+biely rám

ekokůže
šedá + šedý rám

ekokůže
béžová + šedý rám

ekokůže
karamel + šedý rám

béžová látka
+ bukový rám

světlešedá látka
+ bukový rám

zelená látka
+ bukový rám

tmavohnědá látka
+ bukový rámm

ekokůže
černá + černý rám

hnědá látka
+ černý rám

smaragdová
látka + černý rám

tmavěšedá látka
+ černý rám
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béžová látka
+ bílý rám

IRENA
taburet, kov - chrom + ekokůže

černá a bílá, (ŠxHxV):
40x40x43 cm.

V provedení černá doplnění zásob 29.12.2020

cena za provedení
v ekokůži

s rámem bílá,
šedá, černá

béžová + bílá

SIGNA
jídelní židle s prošitím, materiál: ekokůže + chrom, barevné provedení: bílá + béžová,
béžová + bílá nebo černá + bílá, rozměry (ŠxHxV): 41x44x97cm, výška sedu je 46 cm.

bílá + béžováčerná + bílá

šedá béžová černá bílá

ERVINA
jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, barevné provedení: bílá, béžová, šedá nebo černá,

  rozměry (ŠxHxV): 42x43x99cm, výška sedu je 47cm. 

ZAIRA
stolička, materiál: chrom + ekokůže, provedení:

béžová nebo tmavohnědá, rozměry (ŠxHxV):
41x34,5x85 cm, výška sedu: 45 cm.

ENRA
jídelní židle, materiál: látka / ekokůže + kovové nohy černé barvy, provedení: světlehnědá,

světlešedá, tmavěhnědá nebo tmavěšedá látka, výška x hloubka sedu: 48x50 cm, rozměry (ŠxHxV): 41x50x98 cm.
V barevném provedení světlehnědá / černá a světlešedá / černá pouze do vyprodání zásob

tmavěhnědá / černá světlešedá / černá

ekokůže
pudrová růžová + šedý rám

zelená hnědá tmavohnědá béžová

černá tmavohnědá bílá

světlehnědá / černá

tmavěšedá /
černá

tmavohnědá a
tmavěšedá /

černá

světlehnědá a
světlešedá /

černá

630,-
790,-

740,-660,-
790,-

1.190,- 980,- 980,-

199,-950,-650,-690,-

980,- 1.190,-



DENTA
designová jídelní židle, provedení:

světlehnědá látka s efektem broušené kůže
+ Kovové nohy s černým nátěrem, rozměry

(ŠxHxV): 54x60x87 cm, výška x hloubka sedu:
48x44 cm. Model pouze do vyprodání zásob

DULCIA
jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže, barevné

provedení: bílá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 40x58x103cm,
výška sedu: 48 cm

bíláčerná

AMINA
jídelní židle, materiál: látka + chrom, barevné provedení: světlešedá, tmavěšedá nebo

béžová látka, rozměry (ŠxHxV): 44x46x110cm, výška sedu je 48 cm, hloubka sedu 42 cm

tmavěšedá světlešedá

NEANA
jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, barevné

provedení: bílá + černá nebo černá + bílá, rozměry
(ŠxHxV): 42x42x98cm, výška sedu je 47 cm, hloubka sedu 41 cm.

IZMA
jídelní židle s prošitím, materiál: sedací část a opěradlo látka / boky ekokůže + chrom, barevné provedení:

béžová + béžová, hnědá + hnědá nebo tmavěšedá + bílá, rozměry (ŠxHxV): 41x43x99cm, výška sedu je 47cm, hloubka sedu 44 cm.

bílá + černá černá + bílá

béžová

NADINA
jídelní židle, provedení: chrom + ,látka s efektem broušené kůže

barva: béžová nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 54x60x89 cm, výška sedu:
48 cm, hloubka sedu 54 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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TOSENA
jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, provedení: hnědá,

světlešedá nebo světlehnědá, rozměry (ŠxHxV): 44x60,5x98 cm,
výška x hloubka sedu: 46x42,5 cm

světlehnědá

DEKOMA
jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, provedení: bílá,
hnědá nebo tmavěšedá + šedý kov, rozměry (ŠxHxV):

42x56x99 cm, výška x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm

bílá hnědá tmavěšedá

béžová hnědá

hnědá světlešedá

béžová + béžová hnědá + hnědá tmavěšedá + bílá

novinka

CHIMENA
designová jídelní židle s pohodlným měkkým sedákem a opěrkou zad, materiál: látka + látka velvet

smaragdová, šedá nebo šedohnědá taupe + nohy chrom, rozměry (ŠxHxV): 64 / 43x45x92 cm,
výška x hloubka sedu: 47x45cm. Na skladě od 22.02.2021

smaragdovášedá šedohnědá
  taupe

1.590,-

2.090,-

2.790,-

1.460,-1.990,-

1.120,-
2.190,-

1.990,- 1.780,-

1.650,-1.250,-



ekokůže hnědá

BARNA NEW
jídelní židle s kovovým úchytem, materiál: ekokůže

+ chrom, barevné provedení: bílá nebo světlehnědá,
rozměry (ŠxHxV): 43x46x100cm, výška sedu: 47cm,

hloubka sedu: 42cm

 bílá světlehnědá

ekokůže bíláekokůže černá

ABIRA NEW
jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže nebo látka, barevné provedení: ekokůže bílá, černá, tmavěšedá, světlešedá, capuccino, hnědá nebo látka

  béžová a látka zelená, rozměry (ŠxHxV): 43x44x96cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 43cm. V barevném provedení zelená látka pouze do vyprodání zásob.

ekokůže světlešedáekokůže tmavěšedá ekokůže capuccino

látka zelená látka béžová

ABIRA NEW

FARULA
jídelní židle, materiál: látka + ekokůže + chrom, barevné provedení: smaragdová látka

+ černá ekokůže + chrom, šedohnědá-taupe látka + šedá ekokůže + chrom nebo cihlová látka + hnědá
ekokůže + chrom, rozměry: (ŠxHxV): 43x62x91 cm, výška sedu je 47 cm a hloubka sedu je 44 cm.

V barevném provedení smaragdová látka + černá ekokůže pouze do vyprodání zásob.

smaragdová
látka +

černá ekokůže

šedohnědá-taupe
látka +

šedá ekokůže

cihlová
látka +

hnědá ekokůže

MEKTONA
jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, provedení: světlehnědá

ekokůže + černé kovové nohy nebo světlešedá ekokůže + černé kovové
nohy, rozměry (ŠxHxV): 44x60,5x98 cm, výška x hloubka sedu: 46x42,5 cm. 

NOBATA
jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, provedení: hnědošedá taupe,

olivově zelená nebo světlešedá + šedý kov, rozměry (ŠxHxV): 42x56x99 cm,
výška x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm. V barevném provedení olivovězelená pouze do vyprodání zásob.

hnědošedá taupe světlešedá olivově zelená

světlehnědásvětlešedá

smaragdová

designová lavice, materiál: ekokůže + chrom, provedení: ekokůže
bílá, rozměry (ŠxHxV): 156x59x87 cm, výška x hloubka

sedu: 51x43 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

VESATA typ 1VESATA typ 2

designová rohová lavice, L/P provedení, materiál: ekokůže + chrom, provedení:
ekokůže bílá, rozměry (ŠxHxV): 210x156 / 59x87 cm, výška x hloubka sedu: 51x43 cm.

Model pouze do vyprodání zásobb. 
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8.990,-
9.780,-

1.260,- 1.470,- 1.150,- 1.490,-

1.470,-

1.030,- 1.390,-
1.590,-

3.590,-
3.940,-

VATENA
jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, provedení:

černá, hořčicová nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 42x56x99 cm,
výška x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm.

bíláčerná hořčicová

1.150,-

KROS
luxusní  jídelní stůl, barevné provedení: rozkládací bílá s extra vysokým leskem HG,

materiál: MDF + kov, rozměry (ŠxHxV): 160-220x90x76 cm. Na obrázku je vyobrazen stůl KROS
se židlemi ABIRA NEW ze strany 175.

11.930,-



TASMAN
moderní prošívané křeslo, materiál: látka + ekokůže + kov, provedení: šedá
látka + tmavěšedá ekokůže + černé kovové nohy nebo hnědá látka + světlo-

hnědá ekokůže + černé kovové nohy, (ŠxHxV): 58x64x91 cm, výška x hloubka
sedu: 47x50 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

hnědá +
  světlehnědá

šedá + tmavěšedá
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JANIRA NEW
jídelní židle, provedení:

šedá látka + dřevěné bukové
nohy, (ŠxHxV): 44x68x102 cm,

výška x hloubka sedu: 49x44,5 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

REFINA  NEW
jídelní židle, provedení:

hnědá látka + dřevěné černé nohy,
(ŠxHxV): 43x68x102 cm,

výška x hloubka sedu: 50x44 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

SELUNA  NEW
jídelní židle, provedení: šedá látka + dřevěné černé nohy, světlešedá

látka + dřevěné černé nohy nebo béžová látka + nohy buk, (ŠxHxV): 44x57x88 cm,
výška x hloubka sedu: 48x42,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

 (ŠxHxV): 44x61x90 cm.Béžová+šedá

designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a efektním prošitím,materiál: látka Velvet 
smaragdově zelená nebo modrá + nohy gold chrom - zlatý, (ŠxHxV): 51,5x60,5x80,5 cm, 
výška x hloubka sedu: 45x41,5 cm.V provedení modrá pouze do vyprodání zásob. Cena v 
provedení zelená 2.490,-Kč. V provedení smaragdově zelená doplnění zásob 22.02.2021.

PERLOS

modrá smaragdově zelená

designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a efektním prošitím, látka Velvet + kovové nohy s černým nátěrem,
barevné provedení: béžová, šedohnědá taupe, modrá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 54x62x85 cm, výška x hloubka sedu: 49x42 cm.

 

SARIN

béžovámodrá

designové křeslo, provedení: šedá Velvet látka
+ Kovové nohy s černým nátěrem, (ŠxHxV):

50x53x80 cm, výška x hloubka sedu: 49x39 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

DIVAL

světlešedá béžová

SIRENA
designová jídelní židle, materiál: ekokůže + kovové nohy s černým nátěrem, barevné

provedení: hnědá, zelená nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 48x60x87 cm, výška x hloubka sedu: 46x44 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

šedá zelená hnědá

hnědá +
  světlehnědá

šedohnědá taupe

modrá

n
o

sn
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1
1

0
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g tmavěšedá

HAZAL
designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a efektním prošitím, materiál: ekokůže + černé kovové nohy, barva: světle šedá, camel
(hnědá), šedohnědá taupe, tmavěšedá, zelená nebo žlutá, rozměry (ŠxHxV): 49x57x85 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 41 cm.

žlutá

zelená

taupe šedohnědácamel

světlešedá

taupe
hnědá

KARAT
designové křeslo, materiál: ekokůže + kovové nohy s černým

nátěrem (spodní část nohou se zlatým nátěrem),
barevné provedení: šedá nebo taupe hnědá,

(ŠxHxV): 55x58x82 cm, výška x hloubka sedu: 47x42 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

šedá

1.790,-
1.950,-

2.250,-

1.340,-1.340,-1.240,-1.280,-

2.140,- 1.990,-

1.370,-1.790,-
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2.250,-
1.590,-



luxusní jídelní nábytek z bukového dřeva, moderní design za nejlepší ceny na trhu
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jídelní židle z masivního bukového dřeva,

v barevném provedení: ořech / ekokůže 

béžová,(ŠxHxV): 46x51x92,5 cm, 

výška sedu: 48,5 cm.

GRID NEW
jídelní židle, provedení: třešeň +

látka béžová, (ŠxHxV): 44x48x90 cm,
výška sedu: 43 cm.

OLEG NEW
jídelní židle, provedení: ořech

+ látka béžová, (ŠxHxV): 45x48x95 cm,
výška sedu: 43 cm.

ASTRO NEW
jídelní židle, provedení: bílá + hnědá látka

nebo ořech + světlehnědá melírovaná látka,
(ŠxHxV): 44x49x95 cm, výška sedu: 43 cm.

bílá + hnědá látka ořech + světlehnědá
melírovaná látka

ALTON
jídelní masivní rozkládací stůl,

materiál: masiv + MDF, barevné
provedení: buk merlot, rozměry: (průměr x V):

120x75cm, délka stolu po rozložení: 150 cm
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DUNA
lavice z masivního bukového dřeva, vhodné kombinovat

s jídelními stoly, v barevném provedení:
třešeň / látka hnědá, rozměry (ŠxHxV): 100x38x48 cm.

Doplnění zásob 15.02.2021.

tm
av

ý 
d

u
b

 +
 lá

tk
a 

še
d

o
b

éž
o

vá

d
u

b
 s

o
n

o
m

a 
+ 

lá
tk

a 
kr

ém
o

vá

SILAS
jídelní židle, materiál: dřevo + látka, provedení: dub sonoma + krémová
látka, tmavý dub + látka šedobéžová, rozměry (ŠxHxV): 41x50x90 cm,

výška x hloubka sedu: 44x41 cm.

FARO
jídelní masivní rozkládací stůl v dýze buk mořené na barevné provedení: ořech, třešeň, wenge,

plocha stolu před rozložením 120x90 cm, je vhodný pro 4 - 6 osob, po rozložení s rozměrem 

240x90 cm je vhodná pro 8 - 12 osob, rozměry (ŠxHxV): 120 / 240x90x75,5 cm. Doplnění 

zásob ořech, třešeň 15.02. 2021.

o
ře

ch

tř
eš

eň
 /

 lá
tk

a 
b

éž
o

vá

funkce rozkladfunkce rozkladfunkce rozklad
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vysoká jídelní židle z masivního bukového dřeva, v 

barevném provedení: třešeň / látka

béžová, (ŠxHxV): 44,5x50x103 cm, výška sedu: 48 cm.

Doplnění zásob 15.02.2021.

masiv přírodní dýha
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DESI
vysoká jídelní židle z masivního bukového dřeva, v barevném provedení: ořech / ekokůže béžová, třešeň / látka hnědá, wenge / látka

béžová magnolia nebo buk merlot / látka hnědá, (ŠxHxV): 44,5x50x103 cm, výška sedu: 48 cm. Buk merlot doplnění zásob 11.02.2021.

w
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FARO stůl / BONA židle - třešeň

FARO stůl / ABRIL židle

ořech

VENIS NEW
jídelní židle, provedení:

wenge + ekokůže bílá, (ŠxHxV):
44x48x90 cm, výška sedu: 45 cm.
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FARNA
jídelní židle, materiál: dřevo + látka,

  provedení: dub medový + světlehnědá
látka, rozměry (ŠxHxV): 45x51,5x96,5 cm,

výška sedu: 48 cm.

ABRIL 

1.160,-

3.940,-

999,- 1.390,- 1.270,- 1.290,- 1.240,-

6.190,-
6.490,-1.480,-1.140,-1.140,-

1.690,-5.690,-

1.670,-1.390,-1.390,-1.390,-1.390,-

BONA



AMANDA
jídelní set 1 + 4, materiál: kov (stříbrná nebo černá) + MDF - odstín dub sonoma / stříbrná
nebo dub artisan / černá, (ŠxHxV): stůl: 110x70x76 cm, židle: 40,5x51x83,5 cm,
výška x hloubka sedu: 45x50 cm..

MALABO RAMETjídelní set 1 + 4, materiál: MDF + kov, provedení: vzor dřevo + nohy - bílý kov,
rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x75cm; židle: 44x46x86cm. Výška sedu: 45 cm.

jídelní set 1 + 4, materiál: MDF + kov, provedení: vzor dřevo + nohy - černý kov,
rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x75cm; židle: 39x48x90cm. Výška sedu: 45 cm.

komplet za super cenu !

LESLIESILAS
jídelní komplet 1 + 4, materiál: dřevo + látka, barva: wenge + světlehnědá,
rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x74 cm, židle: 43x50,3x94cm, výška sedu: 46,2 cm.

jídelní set 1 + 2,  (ŠxHxV): 75 / 100x75x76 cm, židle: 41x50x90 cm,rozkládací stůl
výška sedu: 44 cm, provedení: dřevo dub tmavý + látka šedobéžová. Možnost
dokoupení židlí ke setu 1ks za 1.140,-Kč.

PAULIN
kulatý jídelní stůl, provedení: MDF bílá s extra vysokým leskem HG
+ chrom, rozměry (průměr x V): 100x75 cm.

3.780,-3.780,-3.780,-

UNITA
jídelní stůl, provedení: MDF + kov, vrchní deska , bílá s extra vysokým leskem HG
nohy - bílé; rozměry (ŠxHxV): 120x80x76 cm.

až 100 cmaž 100 cmaž 100 cm
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KIMBY
jídelní set 1 + 4, materiál: béžový kov + MDF - odstín dub canyon, rozměry
(ŠxHxV): stůl: 110x70x75 cm, židle: 44x59x81,5 cm, výška x hloubka sedu: 43x58,5 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

dub sonoma / stříbrnádub artisan / černá

5.380,-

3.990,-
4.180,-

6.220,-

3.290,- 3.490,-

4.650,-4.650,-4.650,-

3.640,-
4.180,-



1.270,-

2.490,-2.340,-

stolička (ořech)
provedení bílá v ceně 1.390, -Kč

44x49x95 cm

stůl (ořech)
provedení bílá v ceně 2.690, -Kč

135x80x74 cm

stůl (ořech)
provedení bílá v ceně 2.780, -Kč

110x70x74 cm

cena za 
komplet 1+6

GRID NEW
jídelní komplet 1 + 6, materiál: dřevo - třešeň + látka - béžová, plát stolu -
dýhovaná MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl: 135x80x74 cm, židle (ŠxHxV):
44x48x90 cm, výška sedu: 43 cm. Možnost dokoupení židle v ceně 999,-Kč.

OLEG NEW
jídelní komplet 1 + 6, materiál: dřevo - ořech + látka - béžová, plát stolu - dýhovaná MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl:
80x135x74 cm, židle (ŠxHxV): 45x48x95 cm, výška sedu: 43 cm. Možnost dokoupení židle v ceně 1.160,-Kč.

cena za 
komplet 1+6

jídelní komplet 1 + 4, materiál: dřevo + ekokůže, barevné provedení: wenge + bílá, rozměry (ŠxHxV): stůl:
70x110x74 cm, židle (ŠxHxV): 44x48x90 cm, výška sedu: 45 cm. Možnost dokoupení židle v ceně 1.290,-Kč.

VENIS NEW

cena za 
komplet 1+4

ASTRO NEW
židle a jídelní stoly, židle - provedení bílá + hnědá látka nebo ořech + světlehnědé látka
melírování (ŠxHxV): 44x49x95 cm, jídelní stůl - materiál: MDF dýhovaná, provedení ořech nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 110x70x74 cm nebo 135x80x74 cm.

bílá + hnědá látka

ořech + světlehnědá látka melírovaná
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BRISBO
jídelní set 1 + 4, materiál: dřevo-bílá + látka-šedá nebo dřevo ořech + látka béžová, plát
stolu - MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x76 cm, židle: 42x45,5x93,5 cm. Výška sedu: 46,5cm.

6.720,-7.270,-
ořech + béžovábílá + šedá cena za set 1+4

jídelní set 1 + 4, , provedení: dřevo - bílá + šedá látkarozkládací stůl
rozměry (ŠxHxV): 75 -115x75x75cm, židle (ŠxHxV): 43,8x56x90,4 cm, výška sedu: 49 cmm.

BJORK NEW

7.350,-
7.930,-

9.990,-

7.630,-

2.480,-

9.990,-



ZARNI
jídelní stůl, materiál: MDF + nerezová ocel, barevné provedení: ;bílá s extra vysokým leskem HG

rozměry (ŠxHxV): 150x80x75 cm

ZAMON
kulatý  jídelní stůl, materiál: MDF + ocel + (mléčné) sklo, barevné provedení: bílározkládací

; rozměry (ŠxHxV): 120 - 160x120x75 cm.s extra vysokým leskem HG
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10.240,-

BONET NEW typ 2
luxusní  jídelní stůl, barevné provedení: dubrozkládací

materiál: MDF + ocel, rozměry (ŠxHxV): 160 - 200x90x75 cm..

7.840,-

AMAR
designový jídelní stůl, barevné provedení: dub sonoma, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 180x90x76 cm..

FARNEL
jídelní stůl, materiál: MDF + ocel, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG +

nohy v barvě beton,  nohy v barvě bílá s extra vysokým lesk HG + bílá s extra vysokým leskem HG
nebo  nohy dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 160x90x76 cm.bílá s extra vysokým leskem HG +

6.430,-

jídelní  stůl, materiál: MDF + nerezavějící ocel, barevné provedení: rozkládací
; rozměry (ŠxHxV): 120 - 160x80x76 cm..bílá s extra vysokým leskem HG

IRAKOL
jídelní í stůl, materiál: MDF + nerezavějící ocel, barevné provedení: rozkládac

; rozměry (ŠxHxV): 160 - 200x90x76 cm..bílá s extra vysokým leskem HG

KORINTOS

bílá s extra
  vysokým

leskem HG +
nohy v barvě
dub sonoma

bílá s extra
  vysokým

leskem HG +
nohy v barvě beton

bílá s extra
vysokým lesk HG +

nohy v barvě
bílá s extra

vysokým leskem HG

KAZMA
moderní jídelní stůl, materiál: MDF, barevné provedení: beton + bílá s extra

vysokým leskem HG, rozměry (ŠxHxV): 138x90x76 cm. Doplnění zásob 18.01.2021. 

dub wotan

beton + bílá

BOLAST
moderní jídelní stůl, materiál: MDF, barevné provedení: beton + bílá s extra vysokým leskem HG

nebo dub Wotan, rozměry (ŠxHxV): 138x90x76 cm. 

6.640,-

6.430,-

7.190,-
7.360,-

5.150,- 4.940,-

6.970,-
7.230,-

8.750,-

10.590,-



MADOS
jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra vysokým

leskem HG + dub sonoma, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 180x90x76 cm.

                                          DURMAN
designový  jídelní stůl, barevné provedení: rozkládací bílá s extra

vysokým leskem HG + dub sonoma, materiál: MDF + ocel, rozměry (ŠxHxV): 160 - 220x90x75cm.

MEDAN
luxusní  jídelní stůl v moderním provedení: rozkládací bílá s extra vysokým

leskem HG, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 140 - 180x90x76 cm..  

BONET
designový  jídelní stůl, barevné provedení: dub sonoma, materiál: MDF + ocel, rozměryrozkládací

(ŠxHxV): 160 - 220x90x75cm nebo BONET NEW TYP 2 (ŠxHxV): 160 - 200x90x75 cm v ceně 10.590,-Kč.

JÍDELNÍ NÁBYTEK / STOLY

PERAK
luxusní a designový  jídelní stůl, barevné provedení: rozkládací bílá s extra vysokým leskem HG,

materiál: MDF + ocel, rozměry (ŠxHxV): 160 - 220x90x76 cm. Na obrázku je vyobrazen stůl PERAK
se židlemi ABIRA NEW ze strany 175.

VIRAT
designový  stůl v moderním provedení:  materiál: MDF +rozkládací capuccino s extra vysokým leskem HG,

tvrzené sklo, (ŠxHxV): 120 - 160x80x76 cm. Na obrázku je vyobrazen stůl VIRAT se židlemi
ABIRA NEW ze strany 175.

KROS
luxusní  jídelní stůl, barevné provedení: rozkládací bílá s extra vysokým leskem HG,

materiál: MDF + kov, rozměry (ŠxHxV): 160-220x90x76 cm. Na obrázku je vyobrazen stůl KROS
se židlemi ABIRA NEW ze strany 175.

TUBAL
rozkládací bílá s extra vysokým leskem HG jídelní stůl, materiál: MDF, barevné provedení:  + 

černá;rozměry (ŠxHxV): 160 - 200x90x76 cm.
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9.290,-
9.390,-

10.150,-

11.930,-12.250,-

14.390,- 12.690,-

9.930,-7.790,-
8.320,-



140x80 cm

 jídelní stůl, materiál:  (plát stolu),rozkládací DTD laminovaná
provedení: dub sonoma, plocha stolu před rozložením 140x80 cm

je vhodná pro 6 osob, po rozložení s rozměrem 180x80 cm je vhodná
pro 8 osob. (ŠxHxV): 140 - 180x80x76 cm.

jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, provedení: bílá s extra vysokým leskem HG
+ chrom, rozměry: (ŠxHxV): 120x70x76 cm.

TOMY NEW

jídelní stůl, materiál: , provedení: bílá,DTD laminovaná
plocha stolu 140x80 cm je vhodná pro 4-6 osob nebo plocha
stolu 160x90 cm je vhodná pro 6 - 8 osob. Rozměr: (ŠxDxV) :

140x80x75 cm nebo 160x90x75 cm..

RADIM NEW

jídelní stůl, materiál: ,DTD laminovaná
provedení: bílá + dub sonoma, plocha stolu

140x80 cm je vhodná pro 4-6 osob
Rozměr: (ŠxDxV): 140x80x75 cm.

140x80 cm

ADMIRAL

PEDRO

160x90cm

jídelní stůl, materiál:  (plát stolu),DTD laminovaná
provedení: dub sonoma, je vhodný pro 6 osob,

(ŠxHxV): 140x80x75 cm.

GENERAL

jídelní stůl, materiál: , provedení: bílá / černá nebo dub sonoma,DTD laminovaná, ABS hrany
rozměry: (ŠxHxV): 120x80x75 cm nebo 80x80x75 cm, vhodný pro 4 osoby.

KRAZ

bílá / černá
120x80x75

bílá / černá
80x80x75

dub sonoma
80x80x75

(120x80x75) (80x80x75)

jídelní  stůl, materiál: MDF foliovaná-plát + kov-nohy, barevnérozkládací
provedení: bílá nebo dub sonoma + bílá, (ŠxHxV): 60-120x60x75 cm. V provedení

bílá doplnění zásob 30.06.2021.

MAURO

dub sonoma
+ bílá

bílá
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ESTER
jídelní stůl, materiál: ocel + tvrzené sklo

čiré / černé; (ŠxHxV): 120x70x75 cm..

cena za stôl

TARINIO
jídelní stůl, materiál:  barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 86x60x75cm.DTD laminovaná,

bíládub sonoma

kvalitní
slovenský
výrobek

1.690,- 3.830,-

2.730,-3.290,-2.980,-3.090,-

2.280,-
2.480,- 1.990,-

4.590,-2.270,-



6.850,-
ASPER NEW 1 ASPER NEW 2 ASPER NEW 3

rozkládací

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

6.930,-

ASPER NEW 4 ASPER NEW 5

ASPER NEW

ASPER NEW 1  140-180x80x76cm,   6.930,-Kč  - rozkládací: 6.850,-Kč  
ASPER NEW 2:  120x80x76 cm,                               4.240,-Kč   3.290,-Kč
ASPER NEW 3: 140x80x76 cm,                                4.340,-Kč   4.170,-Kč
ASPER NEW 4: 160x80x76 cm,                     5.620,-Kč  4.990,-Kč
ASPER NEW 5: 80x80x76 cm,                                  3.530,-Kč     2.890,-Kč

moderní  jídelní stůl,rozkládací
barevné provedení: bílá s extra
vysokým leskem HG, materiál: MDF,
rozměry (ŠxHxV):

ASPER NEW 4

ASPER NEW 5

DARO
 moderní  jídelní stůl, barevné provedení:  + stříbrné nohy a okrajrozkládací bílá s extra vysokým leskem HG

stolu, materiál: MDF + kov s povrchovou úpravou v provedení stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 150 - 190 - 230x90x76 cm.
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TALOS
moderní a designový jídelní stůl, barevné provedení: ,bílá s extra vysokým leskem HG

materiál: MDF + chrom, rozměry (ŠxHxV): 130x80x75 cm.

MEDITER
moderní jídelní stůl, materiál: MDF + kov, provedení: dub + černé

kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 160x90x75 cm.

PEDAL
moderní jídelní stůl, materiál: MDF + kov, provedení: dub + černé

kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 140x80x76 cm.

REVENTON
jídelní stůl, materiál: MDF - plát s kovovou podstavou, barevné provedení:

bílá matná; rozměry (prům. x V): 80x75 cm.

2.190,-
4.940,-

8.990,-4.990,-

5.080,-
5.290,-

3.290,-
4.240,-

4.170,-
4.340,-

4.990,-
5.620,-

2.890,-
3.530,-



barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem, provedení:
černá, šedá látka nebo koňaková ekokůže + kovová podstava černé barvy,

(ŠxHxV): 47,5x51x84 - 105 cm, výška sedu: 60-81 cm.

TERKAN

barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:

látka s efektem broušené kůže: šedohnědá
+ chrom, (ŠxHxV): 35x35x63,5- 82,5 cm,

výška sedu: 63,5 - 82,5 cm. 

GALVIN
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barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, materiál:

chrom + ekokůže, barevné provedení:
černá, (ŠxHxV): 45,5x38x90 - 111 cm,

výška sedu: 60-81 cm.

DUENA
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LORASA
barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem,

materiál:  + kov, provedení:látka s efektem broušené kůže
černá látka + kov nebo hnědá látka + černý kov, rozměry

(ŠxHxV): 46x48x84-105 cm, výška x hloubka sedu: 60-81x40 cm.
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moderní prošívaná barová židle, materiál: látka + kov, provedení:
světlehnědá látka + hnědá látka + nohy s povrchovou úpravou buk nebo

světlešedá látka + šedá látka + černé nohy, rozměry (ŠxHxV):
43,5x52x106 cm, výška x hloubka sedu: 72x42 cm. v barevném
provedení světlešedá látka + hnědá látka + nohy s povrchovou

úpravou buk pouze do vyprodání zásob.

barová židle, provedení:
ekokůže tmavohnědá + černý kov,
rozměry (ŠxHxV): 42x48x86,5 cm,

výška sedu: 65 cm.

FALUN barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:

ekokůže tmavohnědá + chromová
podstava rozměry (ŠxHxV): 41x47x79cm

/ 99cm, výška sedu: 79-99 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

EBRO

barová židle s výškově nastavitelným otočným sedadlem, provedení: bílá, černá, červená
ekokůže + chromová podstava nebo látka taupe + chromová podstava, rozměry (ŠxHxV):

45x48x84-105 cm, výška sedu: 60-81 cm. V provedení červená pouze do vyprodání zásob.

MARID
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barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem,
provedení: chrom + látka šedá nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV):

39,5x46x87,5 - 108,5 cm, výška sedu: 61-83 cm. V provedení hnědá
pouze do vyprodání zásob.

HILDA
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MARIOLA NEW
barová židle, materiál: látka + černý kov, barevné

provedení: světlešedá nebo tmavěšedá látka, rozměry
(ŠxHxV): 41x50x105 cm, výška x hloubka sedu: 78x34 cm. ve

barevném provedení světlešedá látka pouze do vyprodání zásob.

CARBRY NEW
barová židle, materiál: dřevo - plast, barva:

 černá + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 
46x54x106 cm, výška sedu: 70 cm.

barová židle, materiál: látka + dřevo, provedení:
béžová + buk nebo šedohnědá - taupe + černá,

(ŠxHxV): 53x54x116 cm, výška sedu: 80 cm.

CEZARIA
béžová + bukšedohnědá - taupe

+ černá
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světlešedátmavěšedá

látka + kov s
povrchovou
úpravou buk

látka
+ černý kov

1.260,-

černá ekokůže

bílá ekokůže

taupe látka
červená ekokůže

barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:

ekokůže černá + černá podstava,
  rozměry (ŠxHxV): 35x38x63-84 cm,

výška sedu: 63-84 cm, hloubka sedu: 35 cm.

PONGO
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barová židle, provedení: bílý plast
+ extra měkké sedadlo - ekokůže + dřevěné
bukové nohy, kovové části jsou černé barvy,

rozměry (ŠxHxV): 38x45x91 cm,
výška sedu: 68 cm, hloubka sedu: 32 cm.

EVANS
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1.130,-

Možnosť kúpiť 2ks

jen

spolu

Možnost koupě
v balení po  ks6

za kus

6.780,-
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CARBRY 2 NEW
barová židle, dodávaná iv balení po 6 ks,
materiál: plast + dřevo, barva: bílá + buk,

  rozměry (ŠxHxV): 54x54x108cm,
výška sedu 70 cm, hloubka sedu 40 cm.

TORANA

TAHIRA
barová židle, šedá látka

prošívaná + černé kovové nohy,
barevné provedení: šedá,

rozměry (ŠxHxV): 47x57x105 cm,
výška x hloubka sedu: 75,5x50 cm.

šedá hnědá

černá, bílá, taupe
červená

(cena za 1 ks)

1.250,- 1.120,- 1.390,- 950,-

1.230,-1.390,-
1.460,-

1.190,-1.250,-
1.380,-

1.460,-
1.270,- 1.590,-

1.370,-
1.540,-1.590,-

1.990,-1.370,-

2.440,-2.250,-1.870,-

2.090,-

1.990,-

1.890,-
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ALBA NOVA
barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem, ,luxusní pohodlné výše opěradlo

materiál: chrom + plast - bílá, černá, zelená nebo červená, (ŠxHxV): 45x43x79 - 100 cm, výška
sedu 56 - 77 cm. V provedení bílá doplnění zásob 22.02.2021.
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barová otočná židle s výškově nastavitelným sedákem, materiál: chrom + plast-bílá, béžová, šedá nebo černá,
(ŠxHxV): 46x45x76 - 97 cm, výška sedu 60 - 81 cm. V provedení a černá doplnění zásob 22.02.2021.
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KANDY NEW
barová židle s otočným výškově nastavitelným sedákem, materiál:

chrom + ekokůže černá, bílá, šedá, béžová nebo látka šedohnědá-taupe (ŠxHxV):
40x41x87 - 107 cm, výška sedu: 61 - 82 cm.
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barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, materiál:

chrom + ekokůže - bílá, (ŠxHxV):
36x46,5x68 - 89 cm, výška sedu:

59 - 80 cm. Model pouze do vyprodání
zásob.

ILANA NEW

DONGO NOVE
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barová židle s otočným výškově nastavitelným sedákem a područkami, provedení:
bílá nebo černá ekokůže + chrom nebo látka šedohnědá-taupe, rozměry (ŠxHxV):

52x55x89-100 cm, výška sedu: 62- 83 cm.

LEORA 2 NEW

LARIA NEW
barová židle s otočným výškově nastavitelným sedákem, materiál:

chrom + ekokůže hnědá, černá, bílá nebo zelená, (ŠxHxV): 37x38,5x64 - 85 cm,
výška sedu: 64/85 cm.
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barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:

látka šedá + chrom, rozměry
(ŠxHxV): 38x38,5x63,5-83,5 cm,

výška sedu: 63,5-83,5 cm.

FUEGO
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1.580,-
jen

cena za 2ks je

Možnost koupě
v balení po 2ks

za kus

3.160,-

PINAR
barová židle s otočným výškově nastavitelným

sedadlem, provedení: látka šedá + chrom,
rozměry (ŠxHxV): 41x47,5x89,5-110,5 cm,

výška sedu: 58-79 cm, hloubka sedu: 36 cm.

barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:

hnědá látka + chrom, rozměry (ŠxHxV):
47x53x89-110 cm, výška x hloubka
sedu: 58,5-79,5x39,5cm. Doplnění

zásob 15.02.2021.

SOFALA
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BRAGA
barová židle, provedení: plast + kov s povrchovou úpravou
v provedení dřevo přírodní, barevné provedení: bílá nebo

šedá, rozměry (ŠxHxV): 47x52x86 cm, výška x hloubka sedu: 75x36 cm.
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designová barová židle s pohodlným sedákem, vysokou opěrkou
zad a efektním prošitím, materiál: látka Velvet tmavězelená

nebo hnědá + černá podstava, rozměry (ŠxHxV):
51,5x60x100-120 cm, výška x hloubka sedu: 63-83x40 cm.

V provedení hnědá doplnění zásob 22.02.2021.

CHIRO
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barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:
černý plast + extra měkké sedadlo

- ekokůže + černá podstava, rozměry
  (ŠxHxV): 38x38,5x83,5-103,5 cm,

výška sedu: 60-80 cm, hloubka sedu: 32 cm.

DOBBY
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látka taupe

899,- 1.360,- 1.150,-

1.150,-1.190,-
1.330,-

1.290,- 1.660,-

2.370,-1.990,-1.090,-1.290,-1.280,-



2.790,-

barový set 1 + 2 s rozkládacím stolem, materiál: kov +
MDF, provedení: stříbrná + bílá, rozměry stůl (ŠxHxV):
80x40x78 cm, rozměr po rozložení (ŠxHxV): 88x88x76 cm,
židle: 32x28x49 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

HOMER

barový pult se 2 židlemi, buk, rozměry stolu (ŠxHxV): 120x40x88 cm,
výška sedu: 59,9 cm. Možnost dokoupit židli v ceně 570,-Kč.

jídelní set 1 + 2, materiál: MDF + kov, provedení: bílá,
rozměry stůl (ŠxHxV): 60x80x75 cm, židle (ŠxV): 30x50 cm.
Možnost dokoupení samostatné židle v ceně .330,-Kč

BOXERAMADEO

330,-

komplet 
s 2 stoličkami
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FLORIAN
výškově nastavitelný barový stůl,
provedení: MDF - černá + chrom,

(ŠxHxV): 57x57x84 - 110 cm. 
Doplnění zásob 22.02.2021.
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FLORIAN 2 NEW
výškově nastavitelný barový stůl, provedení:

MDF - bílá + chrom, (ŠxHxV): 60x60x70 - 91 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK / SETY / BAROVÉ ŽIDLE A PULTY

výškově nastavitelný barový stůl, provedení: MDF - černá
nebo bílá + chrom, (ŠxHxV): 60x60x68,5-93 cm.

V provedení bílá doplnění zásob 22.02.2021.

BRANY NEW

barový pult, materiál: MDF + ocel, provedení:
; rozměry (ŠxHxV): 80x80x108 cm.bílá s extra vysokým leskem HG

BILBAO

186
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víceúčelový praktický psací nebo barový stůl, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál: ,DTD laminovaná
v rozměrech: (ŠxHxV): 125x50x79,2 / 183 cm.

JASMIN

beton

dub sonomabílá

2.780,-
kvalitní

slovenský
výrobek

víceúčelový praktický barový stůl s policemi, barevné provedení: bílá, dub sonoma
nebo bílá / beton, materiál: , v rozměrech (ŠxHxV): 117x57x106,5 cm.DTD laminovaná

AUSTEN
bílá / beton

dub sonoma

bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

v provedení beton

barový stůl, materiál: MDF + kov, s povrchovou
úpravou dub, provedení: černá + nohy dub, bílá + nohy dub

nebo dub + nohy dub, rozměry (průměr x V): 60x105 cm.

IMAM

černá

bílá

dub

3.090,-

komplet
se židlemi

židle

černá
bílá

LAHELA
barová židle, materiál: látka + kov, barevné provedení: šedá, zelená, mentolová +
černé nohy, rozměry ŠxHxV: 44x50x91-112 cm, výška x hloubka sedu 62-83x35 cm.
V provedení bílá doplnění zásob od 15.02.2021.

šedá

zelená

mentolová

novinka

1.690,-

2.390,-

570,-

1.780,-1.930,-1.830,-1.990,-

2.030,-

3.090,-

2.780,-

4.430,-

n
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o
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0 
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(90x200)(140x200) (160x200)

BRITA
kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá), (ŠxHxV): 180x209x93 cm,
plocha na spaní (180x200), výška po rošt: 34 cm. Možnost dokoupit bonelové matraci
s rozměrem 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

5.330,-
(180x200)

BEHEMOTH
kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá); výška rámu: 30,4cm,
vnější rozměry (ŠxHxV): 146,3x208x130 cm; plocha na spaní: 140x200 cm;
nebo 166,3x208x130 cm, plocha na spaní: 160x200 cm. Možnost dokoupení
bonelové matrace s rozměrem 140x200 nebo 160x200 na základě nabídky
ze strany 192 a 193. Doplnění zásob 140x200 cm od 05.01.2021. 

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry
(ŠxHxV): 104,8x208x101,5 cm; plocha na spaní: 90x200cm,
materiál: kov (bílá), výška rámu: 29 cm. Možnost dokoupit
bonelové matrace s rozměrem 90x200 na základě nabídky
ze strany 192 a 193.

BURZUM

BOLTON
noční stolek, provedení: ekokůže
bílá nebo černá, rozměry:
(ŠxHxV) 47x37x44 cm.

CASTEL
noční stolek, provedení:
ekokůže bílá nebo černá,
rozměry: (ŠxHxV) 50x38x37 cm.

2.110,-

noční stolek, provedení:
ekokůže bílá nebo černá,
rozměry: (ŠxHxV) 48x42x53.

187LOŽNICOVÝ NÁBYTEK / NOČNÍ STOLKY / POSTELE

WILSON

LIONA - LM18 postel
192x207x87

plocha lůžka 180x200 

LIONA - LM16 postel
172x207x87

plocha lůžka 160x200 

LIONA - LM21
noční stolek

55x45x57

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

LIONA - LM40 komoda
158x45x83

LIONA - LM45 komoda
103x45x85

LIONA - LM28 zrcadlo
160x4x88

LIONA - LM74 skříň
219x66x215

systém tichého dorazu zásuvek

systém tichého zavírání
dvířek

kovové úchytky

ověřená kvalita
doporučujeme

LIONA
luxusní sestava ložnicového nábytku v trendovém provensálském stylu, , použité originál soft closing kování,DTD laminovaná  což
zabezpečuje tlumené dovírání dveří a zásuvek kovové úchytky, , , barevné provedení: bílá / šedá. K postelipřední fronty MDF
doporučujeme zakoupit rošt a matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 ze strany 192 a 193. 
Všechny komponenty jsou na skladě - ihned k odběru.

4.570,- 5.490,- 3.040,-

1.850,-1.760,-

3.260,-
3.570,-

8.660,-
9.490,-

3.330,-
3.650,-

10.190,-
11.190,-

8.490,-
9.330,-

7.990,-
8.760,-

22.190,-
24.330,-



RAJANA
kovová postel s kovovým roštem, materiál: kov, barevné provedení: černá. Rozměry
(ŠxHxV): 165x206x146 cm, plocha lůžka: 160x200 cm, nebo 145x206x146 cm, plocha
lůžka: 140x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci
s rozměry 160x200 cm nebo 140x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

TAJGI
kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov, barevné provedení: černá. Rozměry
(ŠxHxV): 95x208x76 cm, plocha lůžka: 90x200 cm, 145x208x76 cm, plocha lůžka: 140x200 cm,
165x208x76 cm, plocha lůžka: 160x200 cm nebo 185x208x76 cm, plocha lůžka: 180x200 cm.
Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm nebo 180x200 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

4.220,-
160x200 cm

3.150,-
90x200 cm

3.770,-
140x200 cm

3.690,-
160x200 cm

3.999,-
180x200 cm

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK / POSTELE188

DAINA
kovová pohovka - jednolůžko, materiál: kov, barevné
provedení: bílá nebo černá. Pohovka je dodávána
s kovovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 207x96x90,5 cm,
plocha lůžka: 90x200 cm. Výška po rošt je 30 cm. K posteli
doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200cm, na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

3.570,-
90x200 cm

ABENA
kovová postel s nebesy, materiál: kov, barevné provedení: černá. Postel je dodávána
s lamelovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 166,3x207,6x185 cm, plocha lůžka: 160x200 cm.
Výška po rošt je 29 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 160x200, na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

5.590,-
160x200 cm

ADELISA

kovová postel s nebesy, materiál: kov, barevné provedení: bílá.Postel je 
dodávána s kovovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 206,4x93,2x180cm,plocha 
lůžka: 90x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit
matraci o rozměrech 90x200 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
Doplnění zásob od 05.01.2021.

3.980,-
90x200 cm

kovová pohovka s přistýlkou a lamelovými rošty. Přistýlka je na kolečkách a má skládací
nohy. Materiál: kov, barevné provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): 95x207x101 cm, plocha
lůžka: 90x200 cm, po přiložení přistýlky vznikne plocha na spaní 180x200 cm. Výška po rošt
je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max.
výškou 25 cm), na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

TAKARA
kovová postel s nebesy, materiál: kov, barevné provedení: zlatý nátěr. postel je
dodávána s kovovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 170x210x180 cm, plocha lůžka:
160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o 
rozměrech 160x200 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

ZAHARA

kovová postel s kovovým roštem, materiál: kov, barevné provedení:
zlatý nátěr. Rozměry (ŠxHxV): 95x209x100 cm, plocha lůžka: 90x200 cm
nebo 165x209x100 cm, plocha lůžka: 160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm.
K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200 cm 160x200
 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

4.590,-
160x200 cm

5.270,-
160x200 cm

3.920,-
90x200 cm

ZAROLA
černá

bílá

ROZALI
kovová pohovka - jednolůžko, materiál: kov, barevné provedení: bílá nebo 
černá. Pohovka je dodávána s kovovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 
206,4x95,2x84 cm, plocha lůžka: 90x200 cm. Výška po rošt je 30,5 cm. K 
posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200 cm. Na základě 
naší nabídky, ze strany 192 a 193.. 

bílá

černá

2.570,-
90x200 cm

novinka 5.370,-
90x200 cm

3.890,- 
140x200 cm

nový rozměr v nabídce



(140x200)

4.470,-4.470,-4.470,-

PAULA
kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry: (ŠxHxV): 147x211,6x89 cm, plocha na spaní: 140x200 cm,
nebo 167,5x211,5x89 cm, 160x200 cm, materiál: kov (černá) + dřevo (ořech). Možnost dokoupení bonelové
matrace 140x200 cm, 160x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.

(160x200 cm)

5.190,-

DOLORES

140x200 cm
4.390,-

MIRELA

160x200 cm

4.890,-

(180x200 cm)

5.340,-

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 142,6x210,6x96 cm, plocha na spaní: 140x200 cm, 162,8x210,
6x96 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 182,6x210,6x96 cm, plocha na spaní: 180x200 cm; materiál: kov (černá) +
dřevo třešeň. Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 140x200cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základě
nabídky ze strany 192 a 193.

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 143,5x212x108 cm, plocha na spaní: 140x200 cm, 163,5x212x108 cm,
plocha na spaní: 160x200 cm; 183,5x212x108 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, materiál: kov (stříbrná) + dřevo (přírodní - olše).
Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 140x200 cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.

5.630,-
180x200 cm

(140x200 cm)

4.990,-4.990,-4.990,-

(160x200 cm)

(180x200 cm)

(160x200 cm)

4.780,-

5.630,-

5.290,-

MAGENTA postel

CELESTA 2 NEW

kovová postel s lamelovým roštem. Vnější rozměry (ŠxHxV): 92x211x86 cm, plocha na spaní 90x200 cm nebo 141x211x96 cm, plocha na spaní 140x200 cm.
Materiál kov + dřevo (tmavý dub). Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 90x200cm; nebo 140x200cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.

noční stolek v rustikálním stylu,
provedení: kov + dřevo: tmavý
dub, noční stolek (ŠxHxV):
46x38x51 cm

3.670,-3.670,-3.670,-
1.650,-

90x200 cm

                                               kovová postel s lamelovým roštem. Vnější rozměry (ŠxHxV): 96,5x208x98 cm,
                                               plocha na spaní 90x200 cm; nebo 165,5x208x98 cm plocha na spaní 160x200 cm.
   Materiál kov + dřevo (třešeň). Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 160x200cm na základě
   nabídky ze strany 192 a 193.

4.250,-4.250,-4.250,-
140x200 cm

MORENA DORADO

(90x200 cm)
2.780,-2.780,-2.780,-

(90x200 cm)

3.680,-

(160x200)
4.870,-

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK / POSTELE

NIEVES NEW

3.390,-
(90x200)

4.630,-
(140x200)

5.170,-
(160x200)

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá), vnější rozměry (ŠxHxV): 98,6x208x116,3 cm,plocha na spaní: 
90x200 cm, 148,6x208x116,3 cm, plocha na spaní: 140x200 cm nebo 168,6x208x116,3 cm,plocha na spaní 160x200 cm, 
výška po rošt: 35 cm. Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem90x200cm, 140x200cm nebo 160x200cm na 
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnění zásob 160x200 cm od 05.01.2021.

                                               kovová postel s lamelovým roštem. Vnější rozměry (ŠxHxV): 98x208x100 cm, plocha na spaní
                                               90x200 cm, 167x208x100 cm plocha na spaní 160x200 cm nebo (ŠxHxV): 187x208x100 cm,
plocha spaní 180x200 cm. Materiál: kov. Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 60x200 cm nebo
180x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193. V rozměru 180x200 cm pouze do vyprodání zásob.
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skříň 82:

postel 180x200:

noční stolek 02 (2ks):

komoda 26:

závěsná skříňka 10:

police 01:

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

VALERIA
ložnice, provedení: dub pískový / bílá, materiál: DTD fóliovaná, postel dodávána bez roštu a matrace, rozměry (ŠxHxV): 190x211x84 cm, plocha na spaní: 180x200 cm,
věšáková skříň s posuvnými dveřmi, rozměry (ŠxHxV): 220x61x210 cm. Možnost dokoupit police v šedém barevném provedení (ŠxHxV): 108x42x2,2 cm v balení 3 ks v ceně
1.420,-Kč. Noční stolek (ŠxHxV): 46x41x34 cm, komoda (ŠxHxV): 130x38x91, police (ŠxHxV): 119x20x22 cm, závěsná skříňka: (ŠxHxV): 40x30x108 cm. K posteli doporučujeme
zakoupit rošt a matraci s rozměrem 180x200 cm z naší nabídky ze strany 192 a 193.

cena za komplet 
(skříň + postel + 2 noční stolky)

11.390,-

6.270,-

2.620,-

 4.570,-

2.330,-

  820,-999,-

4.570,-
komoda:

190 LOŽNICOVÝ NÁBYTEK

VODENA

moderní ložnicová sestava, provedení: dub Wotan / bílá, materiál: , elementy z  s efektem dřeva, . Postele jsou dodávány s DTD laminovaná MDF ABS hrany, masivní dřevěné úchytky
LED osvětlením (bílé podbarvení), bez roštu a matrace. Rozměry (ŠxHxV): skříň 2D-200 s posuvnými dveřmi: 200x66,5x218 cm, skříň 2D-250 s posuvnými dveřmi: 250x66,5x218 cm, 
komoda: 130x45x82 cm, postel 160x200 cm bez úložného prostoru nebo s úložným prostorem: 167x206x102 cm, postel 180x200 cm bez úložného prostoru nebo s úložným 
prostorem: 187x206x102 cm, noční stolek: 46,4x41x35 cm. K postelím bez úložného prostoru doporučujeme zakoupit rošt STELAR v pevném rámu 160x200 cm nebo 180x200 cm a 
matraci s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm z naší nabídky ze str. 192 a 193.

skříň 2D-200: 

skříň 2D-250:

komoda:

postel 160x200 cm:

postel 180x200 cm:

postel s úložným

prostorem

(s roštem) 160x200 cm:

postel s úložným

prostorem (s roštem)

180x200 cm: 

noční stolek 2ks:

cena za komplet
(skříň 2D - 200 + postel 160x200 cm bez

úložného prostoru + 2 noční stolky)

všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

BAFRA
moderní ložnicová sestava, barevné provedení: dub artisan / černá borovice norská, materiál: . Postel 160x200 je dodávána bez matrace a roštu. DTD laminovaná, ABS hrany
Možnost dokoupit matraci a rošt s rozměrem 160x200 ze strany 192 a 193. Rozměry skříň 4D (ŠxHxV): 200x65x203 cm, rozměry postel (ŠxHxV): 170x205x100 cm, plocha na spaní 
(ŠxD): 160x200, rozměry noční stolek (ŠxHxV): 54x40x40 cm, rozměry komoda 4S (ŠxHxV): 100x40x90 cm, rozměry zrcadlo (ŠxHxV): 80x3x70 cm.      

20.270,-
22.460,-

skříň 4D: 

komoda 4S:

zrcadlo:

postel 160x200:

noční stolek:

cena za komplet
(skříň 4D + postel 160x200 + 2x noční stolek)

všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

20.970,-

22.740,-

14.090,-

14.590,-

11.980,-

3.870,-

1.190,-

5.190,-

1.550,-

13.290,-

4.290,-

1.350,-

5.790,-

1.690,-

31.690,-
31.880,-

20.840,-

22.590,-

8.050,-

7.380,-

8.050,-

13.990,-

14.490,-

3.480,-

20.280,-



ložnice, DTD fóliovaná, barevné provedení: dub sonoma / bílá, (ŠxHxV): postel: 188x215x80 cm, plocha lůžka:
180x200 cm, noční stolek: 57x42x39 cm, 4 dveřová zrcadlová skříň: 228x60x213 cm. K posteli doporučujeme
zakoupit rošt a matraci s rozměrem 180x200 cm z naší nabídky ze strany 192 a 193.

MARTINA

dub sonoma / bílá

cena za komplet
(skříň + postel s 2 nočními stolky)

16.660,-

4-dveřová zrcadlová skříň:

postel 180x200 cm + 2 noční stolky:

11.430,-všechny komponenty
je možné zakoupit i jednotlivě 5.230,-

12.990,-
zvýhodněná cena za komplet

(skříň + postel 160x200 + 2x noční stolek)

skříň :

police 3 ks: 

komoda:

postel  180x200:

postel  160x200:

noční stolek 2ks:

8.460,-

1.320,-

2.990,-

3.290,-

3.090,-

GABRIELA
ložnicový komplet, provedení: dub sonoma / bílá nebo dub wotan / bílá,
materiál: , postel dodávána bez roštu a matrace.DTD laminovaná
K posteli doporučujeme zakoupit rošt Monna v pevném rámu a matrace s
rozměrům 180x200 cm nebo 160x200 cm z naší nabídky ze strany 192 a
193, rozměry (ŠxHxV), skříň: 201,6x62x200 cm, komoda: 120x38x80 cm,
p o s t e l  ( 1 8 0 x 2 0 0 ) :  1 8 3 , 6 x 2 0 3 , 2 x 9 0  c m ,  p o s t e l  ( 1 6 0 x 2 0 0 ) :
163,6x203,2x90 cm, noční stolek: 41,8x38x40 cm. Možnost dokoupit 3ks
police do skříně v bílém provedení (ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v ceně 1.320,-Kč.
Možnost objednat za zvýhodněnou cenu komplet (skříň + postel 180x200
+ 2x noční stolek) v obou barevných provedeních v ceně 13.390,-Kč.

kvalitní
slovenský
výrobek

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

dub sonoma / bílá

CenovýCenový
trháktrhák

Cenový
trhák

dub wotan / bílá

3.090,-
postel 160x200 cm

iba

26.230,-
cena za komplet

(skříň 208 + postel + 2x noční stolek)

všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

skříň 208 S1-11:

skříň 258 S1-12: 

komoda S1-27:

postel 160x200 S1-31: 

2 ks noční stolek S1-23: 

16.860,-

12.920,-

6.130,-

ASIENA
moderní ložnicová sestava, provedení: bílá / , materiál: . Rozměry (ŠxHxV): Postel 160x200 cm s  / bílé podbarvení,extra vysoký bílý lesk HG DTD laminovaná LED osvětlením
vnější rozměr 168x205x101 cm. Postel je dodávána bez roštu a matrace. Skříň 3-dveřová se zrcadlem a  / bílé podbarvení / s posuvnými dveřmi (208 S1-11): LED osvětlením
208x67x213 cm nebo (258 S1-12) 258x67x213 cm. Noční stolek: 47x41x35 cm. Komoda 3-zásuvková (ŠxHxV): 93x42x81 cm. Doporučujeme zakoupit rošt Stelar v pevném rámu
160x200 cm a matrace s rozměrem 160x200 cm z naší nabídky ze stran 192 a 193.

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG
208 S1-11 258 S1-12

GRAPHIC
moderní ložnice, provedení: dub arizona / šedá, materiál: DTD fóliovaná. Postel 160x200 cm rozměry (ŠxHxV):
164,5x203,5x71,8 cm, plocha na spaní: 160x200cm. Postel je dodávána bez roštu a matrace. skříň
3-dveřová se zrcadlem (ŠxHxV): 138,9x54,8x192,7 cm, skříň s posuvnými dveřmi (ŠxHxV): 170x60x203 cm,
noční stolek se zásuvkou (ŠxHxV): 40x35,9x30,3 cm, komoda 5-zásuvková (ŠxHxV): 42,5x41,6x100 cm,
komoda 4-zásuvková (ŠxHxV): 86,6x41,9x80,8 cm. K posteli doporučujeme zakoupit kovový rošt 7866 s rozměrem
160x200 cm a matrace s rozměrem: 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
K posteli je možné zakoupit policové záhlaví, rozměry: (ŠxHxV): 194x30x96cm v ceně 4.640,-Kč.

13.990,-

8.390,-

3.540,-

4.640,-

1.030,-

3.070,-

2.590,-

6

1

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

cena za komplet
(skříň TYP 1 + postel TYP 3

+ 2x noční stolek TYP 5)

3
5

7

1. skříň 3-dveřová se zrcadlem:

3. postel 160x200:

4. policové záhlaví:

5. noční stolek se zásuvkou:

6. komoda 4-zásuvková:

7. komoda 5-zásuvková:

1

191LOŽNICOVÝ NÁBYTEK

1.890,-

26.480,-

16.760,-

19.790,-

3.960,-

5.990,-

3.480,-



SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/MATRACE192

ortopedická matrace, jádro taštičkové (pružinové), 7-zónové, jádro: oboustranně stlačená plsť a polyuretanová pěna se 
zvýšenou pružností, latexovaná kokosová deska, jednostranné použití přírodního ovčího rouna (letní - zimní strana). 
Potah je vyroben ve verzi Chloe Activ, se zipem, zip umožňuje složení potahu a praní při teplotě do 60 ° C. Výška 
matrace: 18cm, matrace dvojí tvrdosti: střední 3 / Středně tvrdý 4, doporučený rošt pevný. Nosnost 110kg.

Eko - tex Standard 100 na:
- čalounické látky
- latex, termoelastické pěnu
- latexované kokosové vlákno
- joko, nitě

80 g200 g

60°C

bez
freonu

taštičkové
pružiny

stlačená
plst

teplota
praní

froté
 potah

zipbavlna

bonelové
pružiny

latex

kokosová
deska

ortopedický 
matrace

antialergický

zateplené
jokem

letní/zimní
strana

polyuretanová
pěna

ovčí
vlna

čalounická
síťka

Polyuretanová pěna má hygiencké atest
Institutu mořské a tropické medicíny

100
kg

nosnost

HR
pěna

HR pěna

měkká a tvrdá
strana

KOKOS MEDIUM 

(80x200x18 cm)

pro použití
s regulovatelným

roštem

80x200cm -

90x200cm -   

140x200cm -     

160x200cm -     

180x200cm - 

80 g

bez
freonuFUTON ARONA

jádro matrace tvoří taštičkové pružiny, vyrobené z vysoce kvalitního drátu, které se nacházejí v oddělených taštičkách, což 
zvyšuje elasticitu a přizpůsobivost matrace, (efekt "vodní postele"). Páteř se díky tomu uloží do přirozeného tvaru písmene "S", 
což zajišťuje vysoký komfort spánku. Pružinové jádro je oboustranně obložené stlačenou plstí a polyuretanovou pěnou T25-25 
mm se zvýšenou pružností. Výška matrace: 18cm, tvrdost: střední 3, doporučený rošt: pevný, nosnost 110 kg. praní 60 ° C, Zip, 
taštičkové pružiny, Polyuretanová pěna, stlačená plsť, antialergický, ortopedická matrace-fyzio systém 7 zón, zateplene PES 
dutým vláknem 200 gr / m2. Matrace má potah vyrobený ve verzi Chloe Activ, se zipem, antialergický. Nosnost 110kg.

3.880,-

110
kg

BE TEXEL ALERGIK NEW

efekt
               vodní postele

vrstvou stlačené plsti a polyuretanovou pěnou T25-20 mm se zvýšenou pružností, - oboustranném - je obložené z 
obou stran latexovaným kokosovou deskou, polyuretanovou pěnou T 25 - 15 mm a stlačenou plstí. Potah je 
vyroben z čalounické látky, oboustranně prošívaný protialergickým jokem 80g / m2, matrace je tvrdý díky použití 
latexované desky. K matraci doporučujeme zakoupit rošt Flex 3-zónový, Basic Flex nebo na rošt MONNA.

jádro matrace tvoří bonelové pružiny, pružinové jádro v matraci: - jednostranném - je obložené z jedné strany 
latexovaným kokosovou deskou, polyuretanovou pěnou T25 - 15 mm a stlačenou plstí, z druhé strany

80x200cm -

80x195cm -

90x210cm -

90x200cm -

163x200cm - 

183x200cm-

na objednávku:         

140x200cm -  

160x200cm -

180x200cm -              

Jednostranný

Dvoustranný
80x200cm - 

80x195cm -

90x200cm -

na objednávku:         

140x200cm -        

160x200cm -           

180x200cm -  

3.780,-

(180x200x15,5 cm)
mix potahů

(80x200x14,5 cm)

ekonomický jednostranný pružinová matrace, kvalitní pružiny
s průměrem 2,2 cm, bavlněný potah - mix barevných potahů.
K matraci doporučujeme zakoupit rošt Flex 3-zónové, Basic Flex nebo Monna.

80x200cm - 

90x200cm -

90x203cm -

120x200cm -     

140x200cm -  

160x200cm -       

180x200cm -

5.940,-

2.580,-

80
kg

za matrace s jednostrannou
kokosovou deskou

(80x200x16, 80x195x16 cm)

za matrace s oboustrannou 
kokosovou deskou

(80x200x16, 80x195x16 cm)

Na molitanový 
straně

100
kg

Na kokosové 
straně

4.130,-

jednostranná

dvoustranná

80
kg

100
kg

80x200cm -  

90x200cm -                  

140x200cm -      

180x200cm -  

(80x200x18 cm)

110
kg

4.390,-od

520 gBE PALMEA NEW

  

2.580,-

2.770,-

2.770,-

3.570,-

3.850,-

4.540,- 

5.940,-

3.780,-

3.780,-

4.430,-

4.030,-

7.840,-

9.390,-

4.130,-

4.130,-

4.390,-

3.880,-

4.140,-

6.190,-

7.760,-

8.270,-  4.390,-

4.730,-

7.090,-

9.450,-

ROMAN JE PÁN

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

60°C

200 g

BE KATARÍNA 10 NEW 

  80x200 cm

  90x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

183x200 cm

3.790,-

4.050,-

5.320,-

7.590,-

7.590,-

8.090,-

8.090,-

120
kg

BE TEMPO 30 NEW 60°C

kvalitní sedm zónová matrace sendvičového typu s hrubou RE deskou. Vnější 
vrstvy jsou z kvalitní PUR pěny a má výrazné středové zpevnění jádra. Má 
vysokou odolnost, zvýšenou nosnost a anatomické profilování. Potah - chloe 
activ, se zipem, oboustranně prošitý. Výška matrace: 14cm, tvrdost matrace: 
Středně tvrdý 4, doporučený rošt pevný nebo polohovací. Nosnost 110kg.

3.790,-
(80x200 cm)

od

2.570,-
(80x200 cm)

matrace za super cenu!

80
kg

80x190 - 2.570,-

90x200 -  2.740,-

  

jádro matrace tvoří polyuretanová pěna T-25-90 mm se zvýšenou 
pružností. Potah je vyroben z čalounické látky na jedné straně je prošívaná 
ovčím rounem 80 g / m2. Výška matrace je 9 cm. K matraci doporučujeme 
zakoupit rošt Twinpack nebo Twinflex. Nosnost 80kg.

MONTANABE SILVERHARD

80x200cm -  

90x200cm -  

120x200cm -             

140x200cm -  

160x200cm -     

180x200cm -  

4.890,-

5.150,-

6.750,-                

9.790,-   

9.790,-    

10.290,-

kvalitní
slovenský
výrobek

4.890,-
(80x200 cm)

od

komfortní ortopedický partnerská matrace z vysoce kvalitní pěny s profilací. Matrace je tvořena kombinací 
kvalitních PUR pěn se 7 zónovou profilací ve tvaru vln, jádro vyztužené přírodní kokosovou vrstvou. Průřez 
vrchních pěn zajišťuje dokonalé provzdušnění, optimální regeneraci organismu a zajišťuje uvolnění svalstva 
během spánku, dobrá elasticita a tvarová stálost matrace, matrace dvojí tuhosti (doporučený pro páry s 
váhovým rozdílem), doporučený rošt lamelový, pevný, standardní provedení v potahu - ALOE VERA. Výška 
matrace: 20cm, Tvrdost: Tvrdý 5 / Střední 3,  Praní 60 ° C, Fyzio systém 7 zón, Zip.Nosnost 130kg,

do nopů, které zlepšují prokrvení pokožky a uvolňují svalstvo během spánku, doporučený 
rošt lamelový, standardní provedení v potahu - Chloe Aktiv. Potah - Chloe Activ, 
odnímatelný, obostranne prošitý. Výška matrace: 18cm, Tvrdost: Středně tvrdý 4 / Střední 
3,  Praní 60 ° C, fyziologické systém 7 zón, Zip.Nosnost 120kg,

sendvičová matrace s oboustrannou 7 zónovou různé tuhou profilací kvalitní PUR pěny v 
kombinaci s kvalitním jádrem PUR pěny pro lepší vyztužení matrace. Oboustranně 
použitelný a cenově výhodný zdravotní matrace, povrch matrace tvarovaný oboustranně

(80x200 cm)
od

110
kg

PUR
pěna

PUR
pěna

5.050,-
(80x200 cm)

  80x200 cm

  90x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

5.050,-

5.180,-

7.130,-

10.090,-

10.090,-

10.350,-

od

BE TEMPO VISCO

velmi oblíbený zdravotní sendvičová matrace z Visco elastické paměťové pěny se 7 
zónovou anatomickou profilací v kombinaci s jádrem PUR pěny. Visco pěna s 
paměťovým efektem reaguje na teplo a tlak a optimálně se přizpůsobí křivkám vašeho 
těla a tím uvolňuje svalstvo a klouby. Matrace je oboustranně použitelný, profilovaný s 
povrchem tvarovaným oboustranně masážní profilací. Doporučujeme rošt lamelový 
nebo pevný. Výška matrace 18 cm, tvrdost: stredný3 / středně tvrdý4, Nosnost 120kg.

120
kg kvalitní

slovenský
výrobek

60°CPUR
pěna

130
kg

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

60°C
60°C

BE KELLEN

kvalitní
slovenský
výrobek

3.720,-
(80x200 cm)

od

  80x200 cm
  90x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

3.720,-

3.880,-

7.760,-

7.760,-
sendvičová matrace s oboustrannou 7 zónovou různé tuhou profilací kvalitní PUR pěny v 
kombinaci s kvalitním jádrem PUR pěny pro lepší vyztužení matrace. Oboustranně 
použitelný, zdravotní matrace, povrch matrace tvarovaný oboustranně: 1.strana do nopů, 
2. strana  průřez. Tvarování zlepšuje prokrvení pokožky, uvolňuje svalstvo antidekubitní
během spánku, a zvyšuje odvětrávání. doporučený rošt lamelový, standardní provedení v 
potahu - CHLOE AKTIV, PUR 28 kg / mł, jádro PUR 28 kg / mł, PUR 30 kg / mł. Výška 
matrace: 16cm, Tvrdost: Středně tvrdý 4 / Střední 3,  Praní 60 ° C, Fyzio Nosnost 110kg,
systém 7 zón, Zip.

110
kg

PUR
pěna

termoelastická
pěna

výtěžek

  90x200 cm
 

 

  140x200 cm
 

 

5.530,-

6.970,-

3.690,-

160x200 cm         
180x200 cm         

3.490,-

5.790,-

6.840,-

7.840,-

6.370,-

7.490,-

8.580,-
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Rošt rolovaný
lamely spojené páskou,
tloušťka lamel: 2 cm, šířka: 6,5 cm,

    (1
60x200 cm, 180x200 cm)  

Rošt TWINFLEX K Rošt FLEX 3-zónový

(80x200 cm)

(80x200, 90x200 cm)

90x200cm    470,-

120x200cm       660,-

140x200cm   760,-

160x200cm           850,-

180x200cm     960,- 

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových pouzdrech na rámu roštu,
ideálně se přizpůsobuje tvaru a hmotnosti těla, což poskytuje plný komfort spánku
a garantuje zdravý odpočinek. Doporučujeme do dvojlůžek se středovou dělící lištou,
počet lamel: 28, rošty 80x200, 90x200, doporučujeme kombinovat s pěnovými matracemi.*

mechanická
                   regulace

polohovací rošt, březové dřevo 28 lamel upevněných po
dvě v gumových pouzdrech na rámu roštu, posíleny pásem
pro lepší rozložení váhy těla, na roštu se dá nastavovat
tvrdost ve střední části a mechanicky regulovat výška
záhlaví, tento rošt doporučujeme kombinovat s matracemi:
Texel Alergik a pěnovými matracemi. *

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových
pouzdrech na rámu roštu, ideálně se přizpůsobuje tvaru
a hmotnosti těla, se třemi stupni tvrdosti, počet
lamel 16. Doporučujeme kombinovat s pružinovými
matracemi. Rošty s rozměry 140x200,160x200,180x200
jsou dodávány ve dvou kusech.

2.380,-

430,-od

(80x200, 90x200 cm)

1.360,-

80x200cm    1.360,-

90x200cm    1.360,-                

140x200cm   2.180,-    

160x200cm   2.290,-    

180x200cm   2.420,-

ROŠTY za super ceny

Rošt BASIC FLEX
ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových pouzdrech na rámu roštu, ideálně se přizpůsobuje tvaru a hmotnosti těla, mechanická regulace, rošt Basic flex je dodáván se spodní sololitové deskou /tím se vytvoří
úložný prostor/ a rošt Basic flex front bez spodní desky, počet lamel 16. Rošt s rozměrem 160x200 a 180x200 je možné koupit pouze k posteli se středovou dělící lištou a je nutné si k němu koupit 2 ks matrace s rozměrem 90x200 cm.
Doporučujeme kombinovat s pružinovými matracemi. Rošt s rozměrem 180x200 cm je dodáván ve dvou kusech s rozměrem 90x200 cm.

180x200 cm  5.490,-

(160x200 cm)
od

160x200 cm

4.620,-

180x200 cm

* Každý rošt je o 1 cm užší a 4 cm kratší od udaného rozměru, např. 90x200 = 89x196 cm

Rošty Monna
rošt Monna v pevném rámu, počet lamel 16.
Rozměr roštu (ŠxDxV): 90x200x5 cm. rošt tvoří
ohýbané lamely vyrobené z březového dřeva,
osazené v plastových pouzdrech na rámu roštu.
Doporučujeme kombinovat s pružinovými matracemi.

(80x200 cm,
90x200 cm)

  Monna 
  80x200 cm
  90x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

Rošt kovový 
kovový rošt v pevném rámu, rozměry ŠxD: rošt kovový 7867: 140x200 cm,
rošt kovový 7866: 160x200 cm nebo rošt kovový 7861: 90x200 cm,
počet lamel: 140x200 a 160x200 - 2x13 lamel, 90x200 - 13 lamel.
Doporučujeme k postelím Michigan, Graphic a Tidy.

ERIN

matrace sendvičového typu s výškou 18 cm. Unikátní 5-zónová
konstrukce matrace s použitím vysoce pružné HR pěny (studené)
vytváří podporu celého těla a jeho prokrvení během spánku.
Použitá pěna má 2 tvrdosti. Součástí matrace je příjemný
potah ALOE Proactive se čtyřstranným zipem a možností
praní až na 60 ° C.

CATANIA ECOCATI
sendvičová matrace v kombinaci PUR pěny a RE pěny, masážní
n o p k y  za j i š ť u j í  o p t i m á l n í  p ro k r v e n í  p o ko ž k y,  p o u ž i t í
oboustranné, možné použití na pevnou podložku i polohovací rošt,
potah SILVER / 100% polyester /, lehce snímatelný, zip po celém obvodu,
pratelný na 60 ° C. Možnost objednat i v potahu Aloe Vera Proactive.
Výška matrace cca 13 cm.

90x200 cm   3.340,-
163x200 cm    5.990,-
183x200 cm    6.430,-

90x200 cm    4.340,-

sendvičová matrace v kombinaci PUR pěny a RE pěny, 5 anatomických zón, maximální
prodyšnost pěny a odvod vlhkosti, použití oboustranné, možné použití
na pevnou podložku a polohovací rošt, potah SILVER /100% polyester/,
snadno snímatelný, zip po celém obvodu matrace, pratelný na 60 ° C. možnost
objednat i v potahu Aloe Vera Proactive. Výška matrace cca 16 cm.

90x200 cm      5.590,-

140x200 cm    2.960,-

160x200 cm    3.390,-

80x200 cm      5.350,-

80x200 cm    3.490,-

80x200 cm      3.050,-

80x200cm  2.150,-

90x200cm  2.150,- 

120x200cm 3.150,-  

160x200cm  3.280,-

180x200cm  4.050,-Rošt BASIC FLEX FRONT
Rošt BASIC FLEX

(80x200 cm)
od

    (160x200 cm, 180x200 cm)  

 nosnost: 110 kg

80x200 cm

5.350,-5.350,-5.350,-2.750,-2.750,-2.750,-

3.360,-3.360,-3.360,- 6.620,-6.620,-6.620,-

160x200 cm

matrace je tvořena kombinací dvou PUR pěn a RE pěn, profilace na obou
PUR pěnách zajišťuje dokonalé prokrvení pokožky, je zónování a vyznačuje
se vysokou odolností vůči proležení díky použití velké vrstvy RE pěny, je
dodáván v kvalitním prošívaném potahu, který lze sundat a vyprat při
teplotě 60 ° C. Výška je cca 14 cm.

sleva

-19%

90x200 cm

3.180,-3.180,-3.180,-
MONIKA

120
kg

110
kg

120
kg

ohýbané lamely, březové dřevo osazené v plastových pouzdrech na
rámu roštu, ideálně se přizpůsobuje tvaru a hmotnosti těla, což
poskytuje plný komfort spánku a garantuje zdravý odpočinek, počet
lamel 17.

STELAR

160x200cm  2.290,-

180x200cm  2.440,-

(160x200, 180x200 cm)(160x200, 180x200 cm)(160x200, 180x200 cm)

od2.290,-

         SWEET PAPLÓN + VANKÚŠ
antialergický přikrývka a polštář jsou vyrobeny ze 100% polyesterového potahu z
mikrovláken a vnitřek tvoří izolační náplň ze silikonizovaných vláken. To zajišťuje
 izolační vlastnosti a schopnost odvádět vlhkost od těla a tedy lepší komfort při
spaní. Na dotek je přikrývka měkký a vhodný pro celoroční použití. Materiál:
mikrovlákno, barva: bílá, rozměry: přikrývka 220x200cm, 140x200cm, polštář:
70x90cm, hmotnost: přikrývka 220x200cm - 2500g, přikrývka 140x200cm - 1500g,
polštář 70x90cm - 1200g, balení: úložná taška. Nebělit, nežehlit, chemicky nečistit!
Praní: 60 ° C při maximálních otáčkách 600ot./min.

140x200+ 1 x polštář
890890,-,-890,-

220x200+ 2 x polštář
1.680,-,-1.680,-

2.220,-
((90x200 cm)90x200 cm)(90x200 cm)

1.360,-
1.360,-
2.290,-
2.420,-

1.360,-

2.150,-

Rošt TWINPACK

80x200cm  1.830,-

90x200cm   1.830,- 

140x200cm 2.640,-   

160x200cm  2.780,-

180x200cm  2.890,-

(80x200, 90x200 cm)(80x200, 90x200 cm)(80x200, 90x200 cm)

od 1.830,-



25.980,-
Cena za komplet

(skříň + postel s úložným prostorem
+ 2x noční stolek)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

skříň BX 72:

komoda DA 44:

postel DA 26

s úložným prostorem

          včetně bočních zásuvek:

noční stolek DA 22: 

16.220,-

4.470,-

8.260,-

1.950,-

BETINO
moderní ložnice, materiál: , barevné provedení: dub sonoma tmavý. Skříň se zrcadlem BX 72 (ŠxHxV): 219x66x218 cm, komoda DA 44 (ŠxHxV):DTD laminovaná
90x42x96 cm, Postel DA 26 s úložným prostorem (ŠxHxV): 165x213x90 cm, noční stolek (ŠxHxV): 50x35x39 cm. K posteli Betino DA 26 doporučujeme
zakoupit rošt a matraci s rozměrem 160x200 ze strany 192 a 193.

30.930,-
Cena za komplet

(skříň + postel + 2x noční stolek)

všechny komponenty lze
zakoupit i jednotlivě

skříň se zrcadlem:

komoda:

postel  180x200

s úložným prostorem +

2ks noční stolek :

LUMERA
ložnicová sestava v provensálském stylu, materiál DTD fóliovaná, barevné provedení: pinie bílá / dub sonoma truflový. Postel je dodávána s úložným prostorem (2 zásuvky)
a se dvěma nočními stolky, vnější rozměry (ŠxHxV): 186x205x91cm, plocha na spaní: 180x200cm, postel dodávána bez roštu a matrace, noční stolek (ŠxHxV):
60x42x49cm. 5-dveřová skříň (3 dveře se zrcadlem), (ŠxHxV): 241x62x212 cm, komoda (ŠxHxV): 150x42x90cm. K posteli doporučujeme zakoupit rošt a matraci 180x200 cm
z naší nabídky na straně 192 a 193.
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UTAH

22.790,-
(skříň + postel 160x200 s úložným prostorem + 2x noční stolek)

skříň 8X6GUE02:

police do skříně 3 ks POTSSZK2:

organizér do skříně POTSSZK1: 

komoda 8X6GUE46:

postel 8X6GUE16 160x200 

s úložným prostorem:

noční stolek 8X6GUE22:

moderní ložnice, materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: dub zlatý grandson / uni šedá, rozměry: 
(ŠxHxV): skříň se zrcadlem 8X6GUE02: 219x67x218 cm, 
postel 160x200 cm 8X6GUE16 s úložným prostorem (2 x 
zásuvka): 167x209x80 cm, noční stolek 8X6GUE22: 
50x35x39 cm, komoda 8X6GUE46: 120x40x78 , 5 cm. 
Možnost dokoupit police P0TSSZK2 do skříně (v balení 3 ks 
bílé) (ŠxHxV): 107x47x2 cm, v ceně: 1.790,-Kč  1.630,-Kč
nebo organizér P0TSSZK1 do skříně bílý (ŠxHxV): 
107x48x159 cm v ceně: 2.190,-Kč . K posteli 1.990,-Kč
doporučujeme zakoupit rošt a matraci s rozměrem 
160x200 cm ze strany 192 a 193.

organizér
POTSSZK1

police
POTSSZK2

všechny komponenty lze
zakoupit i jednotlivě

13.140,-

1.790,-

2.190,-

5.090,-

8.030,-

1.910,- 

Cena za komplet

18.950,-

8.770,-

11.980,-

24.650,-

11.980,-

1.630,-

1.990,-

4.670,-

7.330,-

1.740,- 

28.480,-

14.790,-

4.070,-

7.630,-

1.780,-



šedohnědá taupe + gold chrom zlatý - matný

KAISA
moderní postel s prošívanými čely a lamelovým roštem. Provedení: neomint (jen 160x200 cm), růžová nebo šedohnědá taupe velvet látka + kovové nohy - gold chrom zlatý - matný, rozměry (ŠxHxV): 150x216x113 cm, plocha na spaní: 
140x200 cm nebo 170x216x113 cm, plocha na spaní 160x200 cm, 190x216x113 cm, plocha na spaní 180x200 cm (pouze růžová), výška po rošt: 28 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 140x200 cm, 160x200 cm nebo 180x200 na 
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnění zásob v provedeních neominit a růžová 24.02.2021, šedohnědá taupe 20.03.2021.

růžová + gold chrom zlatý - matný
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KADOSA

180x200cm

moderní postel s prošívaným čelem a lamelovým roštem. Provedení: petrolejová nebo béžová velvet látka + kovové nohy - gold chrom zlatý - matný, rozměry (ŠxHxV): 150x210x110 cm, plocha na spaní: 140x200 cm, 170x216x113 cm, 
plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x216x113 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 28 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 140x200 cm, 160x200 cm nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. 
V provedení béžová 180x200 cm pouze do vyprodání zásob. Doplnění zásob v provedení petrolejová 160x200 cm 24.02.2021, béžová 140x200 cm a 160x200 cm 20.03.2021.

petrolejová + gold chrom zlatý - matný

TAGART

moderní postel s vysokým čelem a lamelovým roštem. Provedení: šedá velvet látka + kovové nohy s 
rámem postele se stříbrným nátěrem, rozměry (ŠxHxV): 150x216x113 cm, plocha na spaní: 140x200 
cm, 170x216x113 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x216x113 cm, plocha na spaní: 
180x200 cm. Výška po rošt: 28 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 140x200 cm, 160x200 
cm nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 11 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

šedá+stříbrná

7.360,-
180x200cm

6.660,-
140x200cm

6.940,-
160x200cm

MINAR
postel s rolovaným roštem. Materiál:  . Barevné masivní borovicové dřevo + MDF
provedení: šedá. Rozměry (ŠxHxV): 168x208x112 cm, plocha na spaní: 160x200 cm. 
Výška po rošt: 33,5 cm. Možnost dokoupit pružinová matrace s rozměrem 160x200 
cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnění zásob 26.04.2021.

6.380,-

béžová + gold chrom zlatý - matný

180x200cm

140x200cm

160x200cm

nové barevné provedení

neomint gold chrom zlatý - matný

160x200cm

140x200cm

8.690,-
180x200cm

růžová
nový rozměr v nabídce 180x200 cm

8.170,-

7.740,-

10.060,-

9.180,-

9.990,-

10.060,-

160x200cm

140x200cm

9.180,-

9.990,-

7.280,-

7.590,-

7.990,-
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KERALA

postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, provedení: ekokůže
bílá. Rozměry (ŠxHxV): 169x215x92 cm, plocha na spaní 160x200 cm nebo
189x215x92 cm, plocha na spaní 180x200 cm. Výška po rošt je 25,5 cm. K posteli
doporučujeme dokoupit matraci s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193.

EMERI
moderní postel s úložným prostorem (1 zásuvka) a lamelovým roštem,
provedení: látka světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 174x218x120 cm, plocha na spaní:
160x200 cm nebo 194x218x120 cm, plocha na spaní: 180x200 cm výška po
rošt: 33 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

160x200 cm

180x200 cm

SUZI
moderní postel s úložným prostorem (1 zásuvka) a lamelovým roštem, provedení:
látka šedohnědá, rozměry (ŠxHxV): 170x217x115 cm, plocha na spaní: 160x200 cm
nebo 190x217x115 cm, plocha na spaní: 180x200 cm výška po rošt: 28 cm. možnost
dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na základě naší nabídky ze
strany 192 a 193. Doplnění zásob od 17.03.2021.

OREA                                    luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem
- 4 zásuvky, součástí postele je i rolovaný rošt, provedení: látka šedohnědá + dřevěné nohy v barvě wenge,
rozměry (ŠxHxV): 165x216,5x122,2 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 185x216,5x122,2 cm, plocha na
spaní: 180x200cm, výška ložné plochy: 35,5 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo
180x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnění zásob od 17.03.2021.

160x200 cm

XADRA                                          luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem
- 4 zásuvky, součástí postele je i rolovaný rošt, provedení: látka šedá melír + dřevěné nohy v barvě wenge,
rozměry (ŠxHxV): 165x216,5x122,2 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 185x216,5x122,2 cm, plocha
na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 30,6 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

160x200 cm 180x200 cmTIP!
NÁŠ

ANGALA

šedá velvet látka

160x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

                                               luxusní postel s vysokým prošívaným čelem a předním čelem, které tvoří prošívaná
                                                lavice s úložným prostorem, čelo je zdobené dekorativními křišťály čiré barvy, včetně
úložného prostoru a lamelového roštu. Provedení: šedá velvet látka + průhledné akrylové nohy nebo hnědá
velvet látka + průhledné akrylové nohy, rozměry (ŠxHxV): 168x256x121 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo
188x256x121 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 27 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

hnědá velvet látka

14.430,-14.690,- 15.590,- 15.590,-

8.190,-
8.990,-

8.990,-
9.890,-

11.760,-
13.480,-

12.990,-
14.930,-

9.750,-
10.440,-

10.570,-
11.290,-

8.990,-

9.590,-
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SANTOLA

10.290,-
160x200 cm

                                                  luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným
                                                   prostorem - 1 velká zásuvka, součástí postele je i rolovaný rošt, provedení:
látka šedá + dřevěné nohy v barvě wenge, (ŠxHxV): 165x217x118 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo
185x217x118 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 33,4 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

6.430,-

BALDER NEW                                                                         postel s prošitým čelem a s laťkovým roštem, provedení: látka šedá
+ dřevěné nohy v barvě natural, rozměry (ŠxHxV): 167,5x214x110 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo
187,5x214x110 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 27 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 nebo 180x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

160x200 cm

COLON NEW                                                                  postel s laťkovým roštem, provedení: látka tmavě šedá + dřevěné
nohy v barvě natural, rozměry (ŠxHxV): 165x215x117,2 cm, plocha na spaní: 160x200cm, výška po
rošt: 26 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
Model pouze do vyprodání zásob.

5.530,-
160x200 cm

12.340,-12.340,-12.340,-

luxusní moderní postel s lamelovým roštem, provedení: černá + bílá ekokůže, vnější
rozměry (ŠxHxV): 172,5x237,5x92,7 cm, výška postele po rošt: 28,5 cm, což podle výšky vámi
zvoleného matrace vytváří vysokou plochu na spaní, plocha lůžka: 160x200 cm. možnost
dokoupit matraci s rozměrem 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

21.510,-21.510,-21.510,-

TORENZO

sleva
-42%

za postel

                                                            postel s roštovou deskou, provedení: tmavohnědá, bílá ekokůže, venkovní
rozměry (ŠxHxV): 95,5x204x91cm, výška po rošt: 30cm, plocha lůžka: 90x200cm, nohy - dřevo. K posteli je
možnost dokoupit matraci na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

4.790,-

ARKONA

bílá ekokůže

tmavohnědá

7.230,-
180x200 cm

11.180,-
180x200 cm

ZEHRA
moderní postel s prošívaným čelem a úložným prostorem (2 zásuvky) a lamelovým roštem, provedení:
látka velvet tmavohnědá, rozměry (ŠxHxV): 172x218x113 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo
192x218x113 cm, plocha na spaní: 180x200 cm. Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200
nebo 180x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 25.01.2021.

10.790,-
160x200cm

12.260,-
180x200cm

novinka



15.890,-
160x200 cm

AKANA
luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem - 4 zásuvky, součástí
postele je i laťkový rošt, provedení: látka krémová, rozměry (ŠxHxV): 174x219,5x126,7 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 194x219,5x126,7 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 28,8 cm. možnost
dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
Doplnění od 22.02.2021.

GIOVANA

postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem, provedení: šedá látka + dřevěné nohy ve
barvě dub, rozměry (ŠxHxV): 174x215,5x117 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 194x215,5x117 cm,
plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 25,3 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200
nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

OLINA NEW
luxusní moderní postel s prošívaným vysokým čelem a praktickým úložným prostorem - 2 zásuvky,
součástí postele je i laťkový rošt, provedení: látka šedá, rozměry (ŠxHxV): 166x212x120 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 186x212x120 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 27,5 cm. Možnost dokoupení
matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

10.830,-
160x200 cm

160x200 cm
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NADIA
moderní postel s vysokým prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem. Kolem čela je 
dekorativní rám z nerezavějící oceli. Provedení: látka tmavě šedá + stříbrná, starorůžová + zlatá nebo béžová + 
zlatá, rozměry (ŠxHxV): 170x217x130 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x217x130 cm, plocha na 
spaní: 180x200 cm výška po rošt: 23 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na 
základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

ELSIE
moderní postel s prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka šedá nebo mentolová, 
rozměry (ŠxHxV): 170x219x90 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x219x90 cm, plocha na spaní: 180x200 cm 
výška po rošt: 23 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na základě naší nabídky ze 
strany 192 a 193. V provedení mentolová skladem od 15.01.2021. Doplnění zásob 15.01.2021.

moderní postel s vysokým prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka světle 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 182x219x142 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 202x219x142 cm, plocha na 
spaní: 180x200 cm výška po rošt: 35 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na 
základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

JOSIE

14.880,-
160x200 cm

15.990,-
180x200 cm

9.990,-
160x200 cm

10.990,-
180x200 cm

12.990,-
160x200 cm

13.980,-
180x200 cm

16.990,-
180x200 cm

13.540,-
180x200 cm

180x200 cm

starorůžová béžová

16.390,-

nová
barevná
provedení

nové
barevné
provedení

v provedení šedá

11.640,- 12.530,-

tmavě šedá + stříbrný rám

starorůžová a béžová
+ zlatý rám

15.680,-
160x200 cm

17.690,-



postel s prošívaným čelem a laťkovým roštem, provedení: šedá látka + dřevěné
nohy v barvě tmavý ořech, rozměry (ŠxHxV): 165,5x217x100 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 185,5x217x100 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt:
21 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

KAROLA
NEW

ELENA
NEW

postel s prošívaným čelem a laťkovým roštem, provedení: písková látka
+ dřevěné nohy v barvě tmavý ořech, rozměry (ŠxHxV): 165,5x217x100 cm, plocha
na spaní: 160x200 cm; nebo 185,5x217x100 cm, plocha na spaní: 180x200 cm,
výška po rošt: 21 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo
180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

16.990,-
160x200 cm

ALESIA

luxusní postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem, provedení: šedá látka +
dřevěné nohy v černé barvě nebo světlehnědé látka (180x200) + dřevěné nohy v černé
barvě, rozměry (ŠxHxV): 214x220x167 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo
234x220x167 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 28,8 cm. Možnost dokoupení
matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
Doplnění zásob šedá 160x200 cm od 13.01.2021.

moderní postel s úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka
šedá, rozměry (ŠxHxV): 173,5x223,5x106 cm, plocha na spaní: 163x200 cm;
nebo 193,5x223,5x106 cm, plocha na spaní: 183x200 cm, výška po rošt:
32,5 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 163x200 nebo 183x200
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

GULIA 2
NEW

7.990,-
160x200 cm

7.990,-
160x200 cm

9.680,-
163x200 cm

vý
šk

a
 č

el
a

 a
ž 

1
6

7
 c

m
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luxusní postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem. Čelo je zdobené
. Provedení: zlatá velvet látka + dřevěné nohydekorativními křišťály čiré barvy

v černé barvě, rozměry (ŠxHxV): 196,8x213x160 cm, plocha na spaní: 160x200 cm
nebo 216,8x213x160 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 30,6 cm.
Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnění zásob 05.01.2021.

REINA

10.840,-
160x200 cm

12.120,-
180x200 cm

vý
šk

a
 č

el
a

 a
ž 

1
6

0
 c

m

180x200 cm

8.090,-
180x200 cm

8.790,-
180x200 cm

10.390,-
183x200 cm

šedá

světlehnědá

KESADA
moderní postel s prošívaným čelem úložným prostorem (3 zásuvky) a lamelovým
roštem, provedení: látka smaragdová, rozměry (ŠxHxV): 170x213,5x126,5 cm, plocha
na spaní: 160x200 cm nebo 190x213,5x126,5 cm, plocha na spaní: 180x200 cm.
Možnost dokoupení matrace o rozměru 160x200 nebo 180x200 na základě naší
nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 21.02.2021.

novinka

17.670,-

12.750,-
160x200 cm

180x200 cm
14.170,-

9.680,- 10.480,-



4.240,-
160x200 cm180x200 cm

4.690,-

6.990,-
cena za postel
bez matrace

FANTASY 
NEW

postel s laťkovým roštem, provedení: bílá ekokůže, vnější rozměry
postele: (ŠxHxV): 165x215x106 cm, plocha lůžka 160x200cm,
Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 cm z naší nabídky
na stranách 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

5.490,-5.490,-5.490,-
160x200 cm

CARISA

postel s roštové deskami, vnější rozměry (ŠxHxV): 165x216x91 cm nebo 185x216x91 cm, plocha na
spaní: 160x200 nebo 180x200, provedení: černá ekokůže, rozměr 180x200 cm. možnost dokoupit
matrace s rozměrem 160x200 cm / 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

6.460,-

6.460,-

MIKEL

postel s lamelovým roštem, provedení: bílá nebo černá ekokůže, vnější rozměry (ŠxHxV):
168,8x215x87,5 cm, plocha lůžka: 160x200cm, nohy - černé. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

bílá

černá

5.690,-5.690,-5.690,-

DANETA
postel s lamelovým roštem, provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 167x209x77,5 cm,
plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 187x209x77,5 cm, plocha na spaní:
180x200 cm, výška po rošt: 20 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200
nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnení zásob 12.02.2020.

NADIRA
postel s lamelovým roštem, provedení: ekokůže černá, (ŠxHxV): 168x210x78cm,
plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 188x210x78 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, 
výška po rošt: 20 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 
180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. 

sleva
-19%

za postel

200 LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, včetně RGB LED osvětlení
(v čele postele), provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 169x208x82 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo
189x208x82 cm, plocha na spaní: 183x200, výška po rošt: 31 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
163x200 nebo 183x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

9.590,-
163x200 cm

moderní postel s prošívaným čelem, s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, provedení: ekokůže
bílá, (ŠxHxV): 175x223x100 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 195x223x100 cm, plocha na spaní:
183x200 cm, výška po rošt: 33 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 163x200
nebo 183x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

9.440,-
163x200 cm

DORLEN 2 NEWJADA NEW

160x200 cm
4.590,-

180x200 cm
4.990,-

7.060,-
180x200 cm

10.660,-
183x200 cm

9.890,-
183x200 cm

9.490,-



160x200 cm; nebo 189x217x74 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 21,5 cm. Možnost
                                                     provedení: ekokůže šedá, (ŠxHxV): 169x217x74 cm, plocha na spaní:
                                                     moderní postel s lamelovým roštem a  (v čele postele),RGB LED osvětlením

dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

DULCEA

160x200 cm

                                                                  moderní postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem,
včetně  (okolo rámu postele - bílé podbarvení), provedení: ekokůže černá, (ŠxHxV): LED osvětlení
171x213x90,5 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 191x213x90,5 cm, plocha na spaní:
183x200 cm výška po rošt: 32 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 163x200 nebo 183x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

163x200 cm

BIRGET NEW
                                                      provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 170x236x68 cm, plocha na spaní: 160x200 cm;
                                                     moderní postel s lamelovým roštem a  (pod rámem postele),RGB LED osvětlením

nebo 190x236x68 cm, plocha na spaní: 180x200 cm v ceně 10.750,-Kč , výška po rošt: 24,5 cm. 10.190,-Kč
Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

PASCALE

160x200 cm

160x200 cm

FILIDA
moderní postel s lamelovým roštem a  (v čele postele),RGB LED osvětlením
provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 182x224x68 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 202x224x68 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt:
13,5 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

MANILA 
NEW

moderní postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, 
včetně RGB LED osvětlení (v čele postele), provedení: ekokůže bílá + černá, (ŠxHxV):
182x226x83,5 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 202x226x83,5 cm, plocha 
na spaní: 183x200 cm, výška po rošt: 31 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 
163x200 nebo 183x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

moderní postel s lamelovým roštem, provedení: ekokůže bílá + cen rozměry
(ŠxHxV): 168x240,5x86 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 188x240,5x86 cm,
plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 30,5 cm. Možnost dokoupení matrace
s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

LUXOR

160x200 cm

CLARETA

160x200 cm

                                                      moderní postel s praktickým úložným prostorem - 4 zásuvky včetně lamelového
                                                      roštu a  (v čele postele), provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV):RGB LED osvětlení
168x214x85,5 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 188x214x85,5 cm, plocha na spaní: 180x200 cm v ceně
9.930,-Kč , výška po rošt: 33,5cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm  9.880,-Kč
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
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FELINA
moderní postel s lamelovým roštem a  (v čele postele), provedení:RGB LED osvětlením
ekokůže černá. Rozměry (ŠxHxV): 175x220x88 cm, plocha na spaní 160x200 cm nebo
195x220x88 cm, plocha na spaní: 180x200 cm. Výška po rošt je 21,5 cm. K posteli
doporučujeme dokoupit matraci s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm ze 
strany 192 a 193. Doplnění zásob v provedení 160x200 cm.

160x200 cm

13.470,-
163x200 cm 183x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

183x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

13.470,- 9.450,-

8.940,-

10.390,-

9.790,- 9.880,-
9.930,-

8.690,-

9.450,-

9.430,-
9.690,-

10.630,-
10.750,- 12.190,-

12.190,-

9.380,-

10.590,-

8.380,-

9.390,-
8.330,-



MARTINI                                              moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Tatum 280 světle šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- , výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevnýchvšechny provedení skladem - ihned k odběru
provedeních v látce Tatum v ceně: 160x200 -  a 180x200 - . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost 23.890,-Kč 24.730,-Kč
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně:  nebo 140x200 v ceně:  dodání 6-8 týdnů.14.290,-Kč 22.490,-Kč

22.690,-
160x200 cm 180x200 cm

ORA                            moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem s jednou
vrstvou bonelových pružin a toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné provedení:
látka Tatum 279 šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm - všechny 
provedení skladem - ihned k odběru, výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních
v látce Tatum v ceně: 160x200 - a 180x200 - . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost objednání 25.690,-Kč 26.990,-Kč
postele i v rozměru: 90x200 v ceně:  nebo 140x200 v ceně:  dodání 6-8 týdnů.15.640,-Kč 24.590,-Kč

FONDA                                               moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Mono 244 světle šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- , výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevných všechny provedení skladem - ihned k odběru
provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 -  a 180x200 - . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost 29.990,-Kč 31.290,-Kč
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně:  nebo 140x200 v ceně: , dodání 6-8 týdnů.18.990,-Kč 28.990,-Kč

160x200 cm 180x200 cm

MEGAN                                              moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Tatum 282 šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- , výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevnýchvšechny provedení skladem - ihned k odběru
provedeních v látce Tatum v ceně: 160x200 -  a 180x200 - . Dodací lhůta 6-8 týdnů. 23.380,-Kč 24.170,-Kč
Možnost objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně: nebo 140x200 v ceně: , 14.530,-Kč 22.360,-Kč
dodání 6-8 týdnů.

160x200 cm 180x200 cm

látka Tatum 280
světlešedá

273
hnědá

275
hořčicová

278
mentolová

283
tmavě šedá

vzorník látky Tatum

látka Tatum 279 šedá

160x200 cm 180x200 cm

vzorník látky Mono

242
modrá

233 taupe
šedobéžová

234
hnědá

247
šedá

látka Mono 244 světlešedá

ESHLY                                       moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Mono 232 béžová, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- , výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jinýchvšechny provedení skladem - ihned k odběru
barevných provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 -  a 180x200 - . Dodací lhůta 6-8 týdnů.23.990,-Kč 24.790,-Kč
 Možnost objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně:  nebo 140x200 v ceně: , dodání 13.850,-Kč 22.590,-Kč
6-8 týdnů.

látka Mono 232 béžová

160x200 cm 180x200 cm

273
hnědá

275
hořčicová

283
tmavě šedá

vzorník látky Tatum

160x200 cm 180x200 cm

280
světlešedá

DORMAN                                                   moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Mono 231 krémová, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- , výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevnýchvšechny provedení skladem - ihned k odběru
provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 -   a 180x200 -  . Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost 27.950,-Kč 28.990,-Kč
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně: nebo 140x200 v ceně: , dodání 6-8 týdnů.17.990,-Kč  26.790,-Kč

vzorník látky Mono

242
modrá

234
hnědá

247
šedá

244
světlešedá

látka Tatum 282 šedá
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látka Mono 231 krémová
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23.490,- 24.390,- 25.690,-

28.680,- 29.690,- 22.850,- 23.580,-

22.190,- 22.960,- 26.490,- 27.590,-



komfort

Megakomfort

Megakomfort VISCO

160x200cm                  180x200cm

ekokůže bílá/Inari 91 šedá

Typ KOMFORT: komfortní dvoulůžko typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je očaluenená látkou. Postel je včetně přídavné krycí podložky (z měkké
polyuretanové pěny, výška cca 4cm, snímatelný potah na zip, který lze prát do 60 ° C), rozměr (ŠxHxV): 180x208x105 cm, plocha na spaní 160x200cm nebo 200x208x105 cm, plocha na spaní 180x200,
výška lůžka až 57 cm.
Typ MEGAKOMFORT: megakomfortná dvoulůžko typu BOXSPRING s pružinovou vrstvou, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna potahovou látkou. Střed matrace tvoří pružiny v taštičkách obalených
vrstvou proti otlačení. Výhodou těchto matrací je výrazná pružnost a vzdušnost. Postel je včetně přídavné krycí podložky (z měkké polyuretanové pěny, výška cca 4 cm, snímatelný potah na zip, který lze prát do 60 ° C), rozměr (ŠxHxV):
180x208x105cm, plocha na spaní 160x200 cm nebo 200x208x105 cm, plocha na spaní 180x200, výška lůžka až 57 cm.
Typ MEGAKOMFORT VISCO: megakomfortná dvoulůžko typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna potahovou látkou. Střed matrace tvoří pružiny
v taštičkách obalených vrstvou proti otlačení. Výhodou těchto matrací je výrazná pružnost a vzdušnost. Postel je včetně přídavné krycí podložky z paměťové pěny, výška cca 4 cm, snímatelný potah na zip, který lze prát do 60 ° C, rozměr
(ŠxHxV): 180x208x105 cm, plocha na spaní 160x200cm nebo 200x208x105 cm, plocha na spaní 180x200, výška lůžka až 57 cm.

NOVARA

vý
šk

a
 a

ž 
5

7
cm

vyobrazený model skladem ihned k odběru ekokůže bílá/Inari 100 černá
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Výška spaní 49 cm. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních v látce Colet. Dodací lhůta 6 - 8 týdnů.
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 120x215x90, 140x215x90, 160x215x90, 180x215x90 cm, plocha spaní podle rozměru postele.
a 180x200 nebo látka Colet 83 mentolová rozměr 120x200 a 140x200 -všechny rozměry a provedení skladem ihned
čalouněna látkou. Postel je bez přídavné krycí podložky. Barevné provedení: látka Colet 04 světle šedá, rozměr 160x200

luxusní moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem. Komfortní dvoulůžko typu
BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je

RIANA látka Colet světlešedá 04 látka Colet mentolová 83

šedohněda
taupe 35

Vzorník látky COLET

šedá
17

smaragdová 
86

hořčicová
65

červená 
59

hnědá
38

rozměr 160x200 cm rozměr 180x200 cm rozměr 120x200 cm rozměr 140x200 cm

látka COLET světlešedá 04 látka COLET mentolová 83

šedohněda
taupe 35

Vzorník látky COLET

šedá
17

smaragdová 
86

hořčicová
65

červená 
59

hnědá
38

luxusní moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem. komfortní
dvoulůžko typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek.
Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna látkou. Postel je bez přídavné krycí podložky. Barevné provedení: látka
Colet 04 světlešedá, rozměry: 120x200, 140x200, 160x200 nebo 180x200 - ,všechny rozměry skladem ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 120x215x90, 140x215x90, 160x215x90, 180x215x90 cm, výška spaní 49 cm, plocha spaní podle
rozměru postele. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních v látce Colet. Dodací lhůta 6 - 8 týdnů.

FERATA
látka Colet světlešedá 04

rozměr 160x200 cm rozměr 180x200 cm

12.290,-
rozměr 120x200 cm rozměr 140x200 cm

látka Colet světlešedá 04

BOXSPRINGOVÉ POSTELE

13.140,- 14.280,- 15.390,-

12.290,- 13.140,-14.280,- 15.390,-

16.290,- 17.280,-

160x200cm                  180x200cm

16.870,- 17.990,-

160x200cm                  180x200cm

18.580,- 19.550,-
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ložnicová sestava v rustikálním stylu, materiál: , masivní dřevo + MDF
barevné provedení: dub tmavý. Postel je dodávána s laťkovým roštem.
Výška po rošt 25,7 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193. Doplnění zásob 05.01.2021.

183x200 cm

SATURN

SATURN 1 postel 160: 165,3x208x101,6 cm
SATURN 2 postel 180: 187,8x208x101,6 cm
SATURN 3 noční stolek: 40x45x50 cm
SATURN 4 komoda 3Z: 90x45x75 cm
SATURN 5 zrcadlo: 72x6,8x110 cm

NOLAS

160x200 cm

183x200 cm

BETRA

160x200 cm

noční stolek

KABOTO

postel s laťkovým roštem, materiál , barevné provedení:masivní dřevo
dub. Rozměry (ŠxHxV), postel: 168x207,6x89 cm, plocha lůžka: 160x200 cm
nebo 190,6x207,6x89 cm, plocha lůžka: 183x200 cm, noční stolek: 45x40x51,6 cm,
masivní dřevo + MDF. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit 
matrace s rozměry 160x200 cm nebo 183x200 cm ze strany 192 a 193. Noční stolek 
a postel 160x200 cm doplnění zásob 09.02.2021.

nočný stolík

183x200 cm

160x200 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

postel s čalouněným čelem, materiál:  + látka, barevné provedení: ořech masivní dřevo + MDF
+ tmavozelená. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 165,5x207x100 cm, 
plocha lůžka: 160x200 cm nebo 188x207x100 cm, plocha lůžka: 183x200 cm. Výška po rošt 
31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 160x200 cm nebo 183x200 
cm ze strany 192 a 193. Možnost dokoupit noční stolek Betris v barevném provedení ořech v 
ceně . Model pouze do vyprodání zásob.79 €

postel s vysokým čalouněným čelem a 6 zásuvkami, materiál: + látka, barevné provedení: postel: masivní dřevo + MDF 
ořech + látka béžová, noční stolek se zásuvkou: ořech. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV), postel: 
166x210x119,3 cm, plocha lůžka: 160x200 cm nebo 188,6x210x119,3 cm, plocha lůžka: 183x200 cm, noční stolek: 
50,4x40x50 cm. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 160x200 cm nebo 
183x200 cm ze strany 192 a 193. Doplnění zásob v provedení 160x200 cm 05.01.2021, 180x200 cm 25.05.2021.

180x200 cm160x200 cm

SIRUS
moderní postel s 3 zásuvkami, materiál: , barevné provedení:masivní dřevo + MDF
dub. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV), postel: 164,7x204,4x33 cm,
plocha lůžka: 160x200 cm. Výška po rošt 30,4 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci
s rozměrem 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

6.360,-
160x200 cm

8.480,-
9.640,-
2.520,-
5.860,-
2.730,-

postel s , materiál: ,USB portem masivní dřevo + MDF
barevné provedení: ořech. Postel je dodávána s laťkovým
roštem. Rozměry (ŠxHxV), postele: 171x216,3x88,8 cm,
plocha lůžka: 160x200 cm nebo 193,5x216,3x88,8 cm,
plocha lůžka: 183x200 cm, masivní dřevo + MDF. Výška
po rošt 31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit 
matraci s rozměry 160x200 cm nebo 183x200 cm 
ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

BEROTO 160x200 cm

183x200 cm

6.690,-

8.480,-
8.580,-

9.640,-
9.750,-

7.290,-
7.390,-

8.640,-

2.290,-

8.740,-

2.260,-

7.690,-
7.990,-

10.750,-

12.540,-

16.590,-

7.160,-

8.560,-



JAVA ložnicová sestava v klasickém stylu, materiál: , barevné provedení: bílá. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Výška po rošt 24,5 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace masivní dřevo + MDF
s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). Prvky Java 1, 2 a 6 pouze do vyprodání zásob. Doplnění zásob Java 3,4 - 05.01.2021.

JAVA 1 postel 160:
165x211x120 cm

JAVA 2 postel 180:
185x211x120 cm JAVA 3

noční stolek 2Z:
45x43x49,5 cm

JAVA 4
noční stolek 3Z:

45x40x59,5 cm

JAVA 5
komoda 4Z:
90x45x95,5 cm

JAVA 6
komoda 6Z

se zrcadlem:
komoda:

120x45x78,5 cm,
zrcadlo:

79x2x108 cm

MACRO                                        postel s praktickým úložným prostorem - 4 zásuvky, součástí postele je i laťkový
                                        rošt, materiál: , barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV):masivní dřevo + MDF
169,9x208,3x103,6 cm, plocha na spaní 160x200 cm; nebo 189,9x208,3x103,6 cm, plocha na
spaní 180x200 cm. Výška po rošt 29 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193. Doplnění zásob 05.01.2021.

160x200 cm 180x200 cm

MOET                                    postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, materiál: masivní dřevo +
                                    MDF + ekokůže, barevné provedení: bílá + černá, rozměry (ŠxHxV): 166,9x208,6x103,6 cm,
plocha na spaní 160x200 cm. Výška po rošt 25,7 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace s rozměrem
160x200 cm ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

160x200 cm

14.590,-

masivní dřevo/MDF

LUCAS NEW
postel s rolovaným roštem, barva: bílá, materiál:  + MDF, rozměry (ŠxHxV): 170x210x94masivní borovicové dřevo
cm, plocha na spaní 160x200 cm; nebo (ŠxHxV): 190x210x94 cm, plocha na spaní 180x200cm. Možnost dokoupit
pružinová matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. 

(160x200) (180x200)

FOSIL

přírodní

noční stolek z borovicového
, barevnémasivního dřeva

provedení: bílá nebo přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 38x32x47 cm.
Bílé provedení v ceně 960,-kč.
Doplnění zásob (barevné prove-
dení přírodní) od 08.03.2021.

od

bílá přírodní

(160x200) (180x200)

PROVO
postel s rolovaným roštem, materiál: , barevné provedení: dub, rozměry (ŠxHxV):masivní borovicové dřevo
170x213x82 cm nebo 190x213x82 cm. Plocha na spaní 160x200 cm nebo 180x200 cm. Možnost dokoupit
pružinová matrace s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

komoda se šesti zásuvkami,
materiál: MDF + kovové úchytky,
provedení: bílá nebo šedá high gloss,
s extra vysokým leskem HG
rozměry (ŠxHxV): 130x40x75 cm.
Na skladě od 15.03.2021.

205LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

ETKIN

novinkanovinkanovinka

14.770,-

12.290,- 13.990,-

6.370,- 6.370,-

5.890,- 6.240,-

5.990,-

790,-

8.590,-

9.730,-

8.980,-
6.590,-

2.790,-
2.380,-



AUSTIN NEW

8.490,-

206 LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

ANTIKO
postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: , barevné provedení: antická bílá.masivní dřevo  MDF+
Postel je dodávána s laťkovým rošt. Rozměry (ŠxHxV): 218x96,3x91,5 cm, výška po rošt horního
lůžka je 41,8 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max.
výškou 12 cm) na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

EMIRA
postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: + , barevné provedení: bílá. Postel je masivní dřevo  MDF
dodávána s laťkovým rošt. Rozměry (ŠxHxV): 207,5x98,6x93,6 cm. Výška po rošt horního lůžka je 44 cm. 
K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max. výškou 15 cm) 
na základě naší nabídky, ze strany 192 a 193.

AUSTIN NEW

postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál:  + , barevné provedení: šedá, bílá nebo dub. Postel je dodávána s laťkovým rošt. Rozměry (ŠxHxV): 206,8x99,6x93,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupitmasivní dřevo MDF
matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s maximální výškou 12 cm) na základě naší nabídky, ze strany 192 a 193. Doplnění zásob v provedení dub 15.02.2021.

šedá

dub

postel s přistýlkou, materiál: + , barevné provedení: šedá nebo antický dub. Postel je dodávána s laťkovým rošt. Rozměry (ŠxHxV): 209x96,3x107,2 cm. K posteli masivní dřevo  MDF
doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max. Výškou 25 cm) na základě naší nabídky, ze strany 192 a 193.Doplnění zásob šedá 30.03.2021. a dub 09.02.2021.BAROBA

šedá dub antický

GORETA
rozkládací postel s 3 zásuvkami, materiál: + , barevné provedení: dub, bílá nebomasivní dřevo  MDF
šedá. Postel je dodávána s laťkovým rošt. Rozměry (ŠxHxV): 209x103x72 cm, plocha lůžka: 180x200 cm.
Výška po rošt 36 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm na základě naší
nabídky, ze strany 192 a 193.

dub

šedá

bílá

GORETA

bílá

8.890,-

9.990,-
10.560,-

9.740,- 8.360,-



6.820,-

MAXI NEW
víceúčelová postel, 4 malé a 1 velká zásuvka, 1 box na kolečkách, materiál: lakované masivní borovicové dřevo,
barevné provedení: přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 204,4x96x69 cm, výška po rošt: 38,7 cm. Postel je dodávána
s laťkovým roštem, k posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200 cm ze strany 192 a 193.

postel s výsuvnou přistýlkou, materiál: lakované masivní borovicové dřevo, barevné provedení: přírodní. postel
je dodávána s laťkovým roštem. (přistýlka sololit). Rozměry (ŠxHxV): 208x96x66 cm, výška po rošt horního lůžka:
25,6 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace s rozměry 90x203 cm, na přistýlku 90x200 cm s max. výškou
10 cm ze strany 192 a 193.

LAURA NEWpřírodní přírodní

postel s výsuvnou přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: masivní borovicové dřevo, barevné provedení: přírodní nebo bílá s viditelnou kresbou dřeva. Postel je dodávána s láťkovým
roštem. (přistýlka sololit). Rozměry (ŠxHxV): 208x96x64,5 cm, výška po rošt horního lůžka: 41,4 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm ze strany 192 a
193, na přistýlku 90x194x10 cm BE Elissa ze strany 208.

MARINELLA NEW

přírodníbílá s viditelnou kresbou dřeva

207POSTELE/NÁBYTEK Z MASIVNÍHO DŘEVA

6.890,-

GLAMIS
postel s přistýlkou z  + , barevné provedení: bílá, postel dodávaná borovicového masivního dřeva MDF
s rolovanými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 212x97x92 cm. Možnost dokoupit matrace s rozměrem90x200 cm 
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Do přistýlky s maximální výškou 20 cm. Doplnení zásob 15.02.2021.

INTRO
postel s přistýlkou z  + , barevné provedení: bílá. Dodávaná s rolovanýmiborovicového masivního dřeva  MDF
rošty. Rozměry (ŠxHxV): 206x96x66 cm. Možnost dokoupit matrace s rozměrem 90x200 cm na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193. Do přistýlky doporučujeme matraci s maximální výškou 14 cm.

RIKY moderní celočalouněná válenda s polštářem a úložným prostorem, materiál: látka Zetta 298 smaragdová nebo Zetta 302 světlešedá 
- , rozměry (ŠxHxV): 83x202x69 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 80x200, výška spaní: 46 cm.obě barevné provedení  skladem - ihned k odběru

€
269

látka Zetta 302 světlešedá
BONEL

látka Zetta 298 smaragdová

4.390,-

6.470,-
6.570,-

6.850,-

5.990,- 8.590,-
8.640,-

8.490,-



PATROVÉ POSTELE/POSTELE208

JAMILA

možné rozložit ji na 2 samostatná lůžka. Rozměry (ŠxHxV): 210x97x153 cm, plocha lůžka: 90x200 cm. 
kovová patrová postel, materiál: kov, barevné provedení: bílá. Postel je dodávána s kovovým roštem, je 

K posteli doporučujeme dokoupit matrace s rozměry 90x200 cm, (na horní lůžko s max. Výškou 16 cm) 
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnení zásob 30.02.2021.

3.530,-
90x200 cm

bílá

dub

přírodní
90x200 cm

bílá, 90x200 cmLIVIO
masivní postel vhodná do dětských pokojů, ložnic nebo ubytovacích zařízení. Materiál: masivní borovicové 
dřevo, lakované, barevné provedení: přírodní nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 98x205x53 cm, plocha na spaní 
90x200 cm, výška po rošt je 22 cm. Postel je dodávána bez matrace a roštu. Možnost dokoupit matraci a rošt s 
rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

MANGE
dřevěná postel s rolovaným roštem. Materiál: . Barevné provedení: šedá. Rozměry masivní borovicové dřevo
(ŠxHxV): 98x210x94 cm, plocha na spaní: 90x200 cm nebo 168x210x94 cm, plocha na spaní: 160x200 cm. Výška 
po rošt: 29,5 cm. Možnost dokoupit pružinová matrace s rozměrem 90x200 cm nebo 160x200 cm na základě 
naší nabídky ze strany 192 a 193.

90x200 cm 160x200 cm

dřevěná postel s nastavitelnou délkou, včetně rolovaného roštu. Materiál: +  Barevné masivní borovicové dřevo  MDF.
provedení: bílá, šedá nebo přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 125/205x100x62 cm, plocha na spaní: min.- max. 90x120 - 
90x200 cm. Výška po rošt: 32 cm. Možnost dokoupit matraci BE ELISSE s rozměrem dle vámi nastavené délky postele. 
Cena v provedení šedá a bílá   .3.980,-kč

cena za set
2ks kontejnerů

postel s laťkovým roštem, materiál: , barevné provedení: bílá nebo dub.masivní dřevo + MDF
Rozměry (ŠxHxV): 98,8x209,4x92,2 cm, plocha na spaní: 90x200 cm. Výška po rošt je 31,5 cm. Možnost
dokoupit zásuvný kontejner pod postel v ceně 2.150,-Kč   (cena za 2kusy), rozměry kontejneru (ŠxHxV): 1.990,-Kč
97,5x41,6x32,2 cm. Možnost dokoupit pružinová matrace s rozměrem 90x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

MIDEA

cena za postel

přírodní

ALPERA
postel s rolovaným roštem. Materiál: . Barevné provedení: přírodní. masivní borovicové dřevo
Rozměry (ŠxHxV): 164x208x67 cm, plocha na spaní: 160x200 cm. Výška po rošt: 25 cm. Možnost 
dokoupit pružinová matrace s rozměrem 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

šedá

přírodní

bílá

EUNIKA

nastavitelná délka 125 - 205 cm
120x90 cm  2.870,-
150x90 cm  3.130,-
170x90 cm  3.290,-
194x90 cm  3.460,-

cenově výhodný, pěnová matrace, složený z monobloku PUR pěny. 
Výška matrace: 10 cm. Tvrdost: střední 3/Střední 3, 2 roky záruka. 
Nosnost 60kg.

BE ELISSE

od 2.870,-

kvalitný
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský

1.990,-
2.150,-

2.490,-
4.560,-

4.960,-

2.760,-

3.690,-
3.930,-

3.090,- 4.790,-
4.990,-



ROWAN NEW

VERSO
patrová postel s rolovánými rošty, 
provedení: , masivní borovicové dřevo
barva: světle. Rozměry (ŠxHxV): 
208x98x149 cm. Plocha na spaní obou 
lůžek: 90x200 cm. Možnost upevnění 
žebříku na pravé nebo na levé straně 
postele. K posteli doporučujeme 
zakoupit matrace s rozměrem 90x200 
cm na základě naší nabídky ze strany 
192 a 193, na horním lůžku matrace s 
max. výškou 14 cm. Model pouze do 
vyprodání zásob.

LUINI
dřevěná patrová rozložitelná postel s rolovánými rošty. Provedení:  přírodnímasivní borovicové dřevo
barvy. Rozměry (ŠxHxV): 208x156x152 cm, plocha na spaní dolního lůžka 140x200 cm, plocha na spaní horního
lůžka 90x200 cm. Možnost upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupit matrace s rozměrem
140x200 a 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na horním lůžku matrace s max. výškou 14 cm.
V případě pozdější potřeby, možnost rozdělit na 2 samostatné postele. Doplnení zásob 15.02.2021.

BAGIRA
patrová rozložitelná postel s rolovánými rošty, provedení:  bílé barvy. Rozměry (ŠxHxV): 211x151x150 cm. Plocha na spaní dolního lůžka 140x200 cm. Plocha na spaní horního lůžka 90x200 cm. masivní borovicové dřevo
Možnost upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupit matrace s rozměrem 140x200 a 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na horním lůžku matrace s max. výškou 14cm. V případě pozdější 
potřeby možnost rozdělit na 2 samostatné postele.

patrová rozložitelná postel s rolovánými rošty, provedení:  bílé barvy, vrchní lišty masivní borovicové dřevo
postele v světlehnědé provedení. Rozměry (ŠxHxV): 210x100x159 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. Možnost 
upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 90x200 cm na základě naší 
nabídky ze strany 192 a 193. Na horním lůžku matrace s max. výškou 14cm. V případě pozdější potřeby možnost 
rozdělit na 2 samostatné postele.

patrová postel, materiál: , barevné provedení: dub. Postel je dodávána s laťkovým rošt. masivní dřevo MDF + 
Rozměry (ŠxHxV): 207x95,6x164,2 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm 
(na horní lůžko s max. Výškou 15 cm) ze strany 192 a 193. Možnost dokoupit zásuvný kontejner pod postel v 
ceně  v barvě dub. Kontejner je možné využít jako úložný prostor nebo přistýlku (po dokoupení 2.640,-Kč
matrace s rozměrem 90x195 cm). Rozměry zásuvného kontejneru (ŠxHxV): 94x198x23,6 cm.

MAKIRA zásuvný kontejner

2.640,-

patrová postel, materiál: , barevné provedení: šedá. Postel je dodávána s laťkovým rošt. masivní dřevo + MDF
Rozměry (ŠxHxV): 210,8x98,2x169 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na 
horní lůžko s max. Výškou 15 cm) ze strany 192 a 193. Možnost dokoupit zásuvný kontejner pod postel v ceně 
2.640,-Kč v barvě šedá. Kontejner je možné využít jako úložný prostor nebo přistýlku (po dokoupení matrace s 
rozměrem 90x195 cm). Rozměry zásuvného kontejneru (ŠxHxV): 94x198x23,6 cm. Doplnění zásob 27.12.2020.

FORKOLA zásuvný kontejner

NEVIL
patrová postel, materiál: 
masivní dřevo + MDF, 
barevné provedení: šedá. 
Postel je dodávána s 
laťkovým rošt. Rozměry 
(ŠxHxV): 209x143,6x168,2 
cm, plocha na spaní na 
spodním lůžku: 140x200 cm, 
na horním lůžku: 90x200 cm. 
Možnost upevnění žebříku na 
pravou nebo levou stranu. 
Postel lze rozložit na 2 
samostatná lůžka. K posteli 
doporučujeme dokoupit 
matrace s rozměry 140x200 
cm a 90x200 cm (na horní 
lůžko s max. Výškou 12 cm) 
na základě naší nabídky ze 
strany 192 a 193. Doplnění 
zásob od 30.03.2021.

209PATROVÉ POSTELE/POSTELE

8.060,- 2.570,-
7.780,-

6.290,-
6.740,- 11.990,-

8.940,-
9.250,-

9.690,-

10.560,-



210

sivá

dub

INDIGO

VERDI
dřevěná postel se zvýšeným lůžkem s dřevěným roštem a skluzavkou. Žebřík i skluzavku je možné namontovat
libovolně na pravou i levou boční stranu podle prostorových dispozic. Provedení: masivní borovicové dřevo
bílé barvy + bavlna. Rozměry (ŠxHxV): 208x128/220x110 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. možnost dokoupit
matrace s rozměrem 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Model jen
do vyprodání zásob.

dřevěná postel se zvýšeným lůžkem s rolovaným roštem, výsuvným stolem a regálem na kolečkách, postel
lze zakoupit s růžovým nebo modrým závěsem. Možnost upevnění žebříku na pravou nebo levou stranu.
Provedení:  přírodní barvy + bavlna. Rozměry (ŠxHxV): 198x98x110 cm. plochamasivní borovicové dřevo
na spaní 90x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základě
         naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnení zásob 08.03.2021.

ALZENA

dřevěná postel se zvýšeným lůžkem s rolovaným roštem. Postel lze zakoupit s růžovým nebo modrým závěsem a 
tunelem, provedení:  přírodní barvy + bavlna. Možnost upevnění žebříku na pravé nebo na masivní borovicové dřevo
levé straně. Rozměry (ŠxHxV): 208x98 / 128x110 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 
90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

ATIMAD
dřevěná postel s rolovaným roštem. Materiál: . Barevné provedení: přírodní. masivní borovicové dřevo
Rozměry (ŠxHxV): 208x96x185 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm. Výška po rošt: 28,5 cm. Možnost 
dokoupit pružinová matrace s rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

ELISIA
moderní dřevěná postel s 2 zásuvnými kontejnery a s rolovaným roštem. Materiál: . masivní borovicové dřevo
Barevné provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): postel: 208x96x148 cm, kontejner: 99x92x22 cm. Výška po rošt: 
27,5 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupit pružinová matrace s rozměrem 90x200 cm na základě 
naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnení zásob od 20.12. 2020.

BIBIANA
dřevěná postel ve tvaru domečku s rolovaným roštem. Materiál: . Barevné masivní borovicové dřevo  MDF+
provedení: bílá + růžová (závěs). Rozměry (ŠxHxV): 208x97/109x190 cm. Výška po rošt: 35,5 cm. Plocha na 
spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupit pružinová matrace s rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky ze 
strany 192 a 193. Dodávaná i se závěsem (1ks).

7.790,-

PATROVÉ POSTELE/POSTELE

13.990,-

5.680,-
5.790,-

3.680,-

6.990,-
7.190,-

6.690,-
6.780,-
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modrá
81

modrá
81

prírodná
N10

PATROVÉ POSTELE/POSTELE

ZEFIRE

ATRISA

10.990,-
dřevěná patrová postel s rolováníými 
rošty, materiál: masivní borovicové 
dřevo, barevné provedení: bílá s 
viditelnou kresbou dřeva. Rozměry 
(ŠxHxV): 215x98x207 cm. Plocha na 
spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupit 
pružinové matrace o rozměrech 90x200 
cm (na horní lůžko s max. Výškou 16 cm) 
na základě naší nabídky ze strany 192 a 
193. Možnost dokoupit ZEFIRE ZÁVĚS v 
ceně: .2.960,-Kč

postel s rolovánými
dřevěná patrová

rošty, materiál: masivní 
borovicové dřevo, barevné 
provedení: bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): 208x98x228 cm. 
Plocha na spaní: 90x200 cm. 
Možnost dokoupit pružinové 
matrace s rozměrem 90x200 
cm na horní lůžko s max. 
výškou 14 cm na základě naší 
nabídky ze strany 192 a 193.

FREYA
dřevěná patrová postel s 
rolovánými rošty, materiál: 
masivní borovicové dřevo, 
barevné provedení: přírodní. 
Rozměry (ŠxHxV): 
208x98x215 cm. Plocha na 
spaní: 90x200 cm. Možnost 
dokoupit pružinové matrace 
o rozměrech 90x200 cm (na 
horní lůžko s max. výškou 12 
cm) na základě naší nabídky 
ze strany 192 a 193.

EVALIA
dřevěná patrová postel s úložným 
kontejnerem a s rolovánými rošty, 
materiál: , masivní borovicové dřevo
barevné provedení: bílá s viditelnou 
kresbou dřeva. Rozměry (ŠxHxV): 
poste l :  208/268x98x235  cm,  
kontejner: 198x64x21 cm. Plocha na 
spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupit 
pružinové matrace o rozměrech 
90x200 cm (na horní lůžko s max. 
Výškou 14 cm) na základě naší 
nabídky ze strany 192 a 193. Model 
pouze do vyprodání zásob. 

PEDREZA
dřevěná pohovka s přistýlkou a s rolovánými rošty. Přistýlka je na kolečkách a má sklápěcí nohy, materiál: , barevné provedení: bílá. Rozměry masivní borovicové dřevo
(ŠxHxV): 212x96x94 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm, nebo po přiložení přistýlky vznikne plocha na spaní až 180x200cm. Možnost dokoupit pružinové matrace s 
rozměrem 90x200 cm (na přistýlku s max. Výškou 16 cm) na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Doplnení zásob od 8.3.2021.

IMPRES GROSI
moderní postel s rolovaným 
roštem, materiál: masivní 
borovicové dřevo, barevné 
provedení: šedá. Rozměry 
(ŠxHxV): 212x107x140 cm. Plocha 
na spaní 90x200 cm. Možnost 
dokoupit matraci s rozměrem 
90x200 cm na základě naší 
nabídky ze strany 192 a 193. 
Doplnení zásob od 15.02.2021.

barevné provedení: bílá. 
Rozměry (ŠxHxV): 207x97x165 
cm. Plocha na spaní 90x200 
cm. Možnost dokoupit matraci 
s rozměrem 90x200 cm na 
základě naší nabídky ze strany 
192 a 193.

moderní postel s rolovaným 
roštem, materiál: masivní 
borovicové dřevo  MDF,+

9.290,-

10.790,- 11.540,-
12.840,-

4.440,-
4.660,-

3.970,-

6.990,-



6.590,-

dub sonoma

MATIASI

3.570,-

buk

dub sonoma/bílá

postel univerzální, 90x200, úložný prostor ve třech prostorných zásuvkách, materiál:  v provedení buk, dub sonoma, dubDTD laminovaná
sonoma/bílá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 93,4x203,2x40,1 cm. Dodávána bez roštu a matrace, možnost dokoupit na základě nabídky ze strany
192 a 193.

bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

3.540,- 3.990,-
            90x200 cm
bílá nebo dub sonoma

           140x200 cm
bílá nebo dub sonoma

postel s 2 zásuvkami a s odkládacím prostorem, zásuvky můžete vkládat do prostoru pod postelí z pravé

nebo levé strany podle potřeby, materiál: , provedení bílá nebo dub sonoma, rozměryDTD fóliovaná

(ŠxHxV): 144,5x204,3x74,2cm, plocha na spaní: 140x200cm nebo 94,5x204,3x74,2 cm, plocha na

spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupení matrací s rozměrem: 140x200cm na základě naší nabídky ze

strany 192 a 193. K posteli s rozměrem 140x200 cm doporučujeme zakoupit kovový rošt 7867 140x200 cm,

a k posteli 90x200 cm kovový rošt 7861 s rozměrem 90x200 cm.

bílá

postel je zkombinovaná s organizérem
MIKADO ze strany 213.

bílá

MICHIGAN

dub sonoma

vý
šk

a
 s

p
a

n
í

a
ž 

6
6

 c
m

 

7.680,-
90x200 cm

OTO

4.190,-
90x200 cm

buk
DUET

univerzální lůžko se třemi
zásuvkami, materiál:  provedení: bukDTD laminovaná,
nebo javor, rozměry (ŠxHxV): 90x200 cm - 95x204x67 cm.
Možnost dokoupit rošt a matraci s rozměrem 90x200 cm
na základě nabídky ze strany 192 a 193. Možnost vložení
zásuvek na levou nebo pravou stranu.

buk

javor

212 LOŽNICOVÝ NÁBYTEK / POSTELE

moderní válenda s úložným prostorem, L/P provedení,
kvalitní bonelová výplň, materiál: ekokůže hnědá/látka
vzor Vegas 3 nebo látka Mura 100 černá/látka vzor M35

,obě barevná provedení - skladem ihned k odběru
rozměry (ŠxHxV): 205x84x63 cm, plocha na spaní:
(ŠxD): 80x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x80 cm.

JUDIT
P provedení

ekokůže hnědá/látka vzor Vegas 3

BONEL

moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným
prostorem - 2 zásuvky, včetně lamelového roštu, provedení: látka šedá
nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 96x214,5x103 cm, plocha na spaní:
90x200 cm, výška po rošt: 35,2 cm. Možnost dokoupení matrace
s rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

6.590,-

VISKA NEW

látka Mura 100 černá/látka vzor M35

univerzální postel s úložným
prostorem, materiál: ,DTD laminovaná
rozměry (ŠxHxV): 97x205,6x100 cm, barevné
provedení: buk, součástí postele je výsuvný
noční stolek. Možnost dokoupit matraci a rošt v pevném
rámu s rozměrem 90x200 cm z naší nabídky ze str. 192 a 193.

1.580,-
7.290,-

3.800,-
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ROMUALDA
moderní elegantní kombinovaná
skříň se zrcadlem s posuvnými
dveřmi včetně vybavení:
zásuvky, police a věšákové tyče,
materiál: ,DTD laminovaná
barevné provedení: bílá / bílá,
dub lefkas / černá nebo šedá
/ černá.

ROMUALDA 180  (ŠxHxV): 180x65x216 cm   

bílá / bílá

d
u

b
 le

fk
as

 /
 č

e
rn

á

šedá / černá

bílá / bílá

9.890,-

140 
(ŠxHxV): 140x65x216 cm   

12.750,-
180

(ŠxHxV): 180x65x216 cm   

vnitřní
vybavení skříně

šedá / černá

vnitřní
vybavení skříněROMUALDA 140  (ŠxHxV): 140x65x216 cm   

d
u

b
 le

fk
as

 /
 č

e
rn

á

praktické skříně vhodné na zařízení ložnic, dětských a studentských pokojů, předsíní, šatníků i kanceláří, materiál:
, barevné provedení dub sonoma nebo buk - . Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)DTD laminovaná na skladě - ihned k odběruBETTY 7

3.130,-3.130,-3.130,-

BETTY 7 BE07-001-00  dub sonoma

buk

BETTY 7 BE07-009-00  dub sonoma

buk

BETTY 7 BE07-004-00  dub sonoma

buk

skříň 3DV, police + věšák se zrcadlem, 136x50,6x190 cm skříň 2DV věšáková, 70x50,6x190 cm skříň 2dv policová, 70x37x182,5 cm

PRO TEMPO KONDELA

3.130,-3.130,-3.130,-6.690,-6.690,-6.690,-

€
99

nové barevné provedení dub sonoma

slovenský
výrobek

kvalitní

moderní toaletní stolek se zrcadlem, , barevné provedení: bílá / dub DTD laminovaná
sonoma, rozměry (ŠxHxV): 114x40x78 cm, stolek je možné využít i jako psací stůl.

ELIS 3.190,-

praktický toaletní stolek se zrcadlem (v ceně), materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, 
rozměry (ŠxHxV): 75x40x134,5 cm.

BELEZA

BELEZA

 praktický nastavitelný šatní organizér se závěsem a s vnitřním vybavením - 
police, zásuvka a věšákové tyče, materiál: , barevné provedení: DTD laminovaná

dub sonoma nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 168,2x50x187 cm.

dub sonoma

dub sonoma

bílá

bílá

MIKADO

MIKADO

MIKADO

2.999,-

bílá dub sonoma

3.290,-

5.220,-



BETTY 2 BE02-012-00
56,8x51,8x1,6 cm       

4 ks - police do skříně
BE02-004

770,-770,-770,-

BETTY 2 BE02-013-00
41,8x51,8x1,6 cm       

4 ks - police do skříně
BE02-005 a 006

630,-630,-630,-

BETTY 2 BE02-011-00
86,8x51,8x1,6  cm       

4 ks - police do skříně
BE02-001 a 002

1.120,-1.120,-1.120,-

3.350,-

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

                           praktický pracovní stůl, který
      lze snadno přeměnit na toaletní stolek se
zrcadlem (v ceně), provedení: dub sonoma / bílá,
dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD 
laminovaná,rozměry (ŠxHxV): 90x42x83 cm

2.840,-
toaletní stolek

bílá

1.090,-
bílá + dub sonoma

zrcadlo

bílá

bílá

dub sonomadub sonoma / bílá

VIOLET

dub sonoma

BETTY 2
univerzální sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, dětských a studentských
pokojů, šatníků, materiál: , provedení: dub sonoma nebo buk.DTD laminovaná
Všechny komponenty v obou barevných provedeních .na skladě - ihned k odběru

BETTY 2 BE02-001-00
90x56,6x220 cm       
skříň 2-dveřová
se 3 zásuvkami

5.690,-5.690,-5.690,-

BETTY 2 BE02-002-00
90x56,6x220 cm       
skříň 2-dveřová

věšáková

3.990,-3.990,-3.990,-

BETTY 2 BE02-003-00
90x56,6x220 cm       
skříň 2-dveřová
věšák + police

4.990,-4.990,-4.990,-

BETTY 2
BE02-004-00

60x56,6x220 cm       
skříň 2-dveřová

věšáková

3.580,-3.580,-3.580,-

BETTY 2
BE02-005-00

45x56,6x220 cm       
skříň 1dv věšák

+ zrcadlo

3.580,-3.580,-3.580,-

BETTY 2
BE02-006-00

 45x56,6x220 cm       
skříň 1dv věšák

2.780,-2.780,-2.780,- 6.850,-6.850,-6.850,-

BETTY 2
BE02-016-00

  90,4x90,4x220, šírka dverí: 48,3 cm       
skříň rohová 1dv věšák + police

BETTY 2 BE02-040-00
 84,8x39,4x93,3 cm       

peřiňák

2.170,-2.170,-2.170,-

BETTY 2 BE02-007-00
90,2x39,4x93,3 cm       

komoda 4-zásuvková

3.450,-3.450,-3.450,-

BETTY 2 BE02-008-00
90,2x39,4x93,3 cm       
komoda 2-dveřová

2.260,-2.260,-2.260,-

BETTY 2 BE02-019-00
150x39,4x93,3 cm       

komoda 2-dveřová se 4 zásuvkami

5.180,-5.180,-5.180,-

BETTY 2 BE02-017-00
40,4x40,4x50 cm       

noční stolek 1-dveřový

1.080,-1.080,-1.080,-

BETTY 2 BE02-010-00
40,2x40x40 cm       

noční stolek 1-zásuvkový

980,-980,-980,-

BETTY 2 BE02-018-00
 40,4x40,4x50 cm       

noční stolek 2-zásuvkový

1.490,-1.490,-1.490,-

kvalitní
slovenské
výrobky

PRO TEMPO KONDELA

provedení dub sonoma

214 KOMODY / SKŘÍNĚ / TOALETNÍ STOLKY

BELINA

R
o
zm

ě
ry

 js
o
u
 u

vá
d
ě
n
y 

v 
p
o
řa

d
í 
(Š

xH
xV

):

moderní toaletní stolek a zrcadlo, , DTD laminovaná
barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, rozměry 
(ŠxHxV) toaletní stolek: 115x40x78 cm, zrcadlo: 
54,4x2x84,4 cm, stolek je možné využít i jako psací 
stůl, barevné provedení dub sonoma v ceně  3.090,-Kč
(toaletní stolek).

od



bílá

dub sonoma

INVITA
praktický variabilní program šatních skříní s hloubkou až 60 cm, což vytvoří
spoustu úložného prostoru. Možnost sestavit šatní systém z jednotlivých
komponentů dle vaší potřeby. V nabídce i rohová šatní skříň a rohový nástavec,
materiál: , provedení dub sonoma nebo bílá. KvalitníDTD laminovaná
slovenský výrobek. Všechny komponenty v obou barevných provedeních

.na skladě - ihned k odběru

TYP 2
134,2x60x200 cm

TYP 3 - rohová
91x91x200 cm

TYP 4
90x60x200 cm

TYP 5
90x60x200 cm

TYP 6
45,8x60x40 cm

TYP 7
134,2x60x40 cm

TYP 8
91x91x40 cm

TYP 9
90x60x40 cm

TYP 9
90x60x40 cm

7.340,- 3.730,- 6.990,- 4.890,- 6.390,-

1.470,-2.680,- 3.350,- 2.070,- 2.070,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

215SKŘÍNĚ / TOALETNÍ STOLKY

TYP 1
45,8x60x200 cm

kvalitní
slovenský
výrobek

HONEJ
příruční stolek nebo noční stolek. materiál: MDF
lakovaný + kov, barevné provedení: bílá vintage

+ černá nebo bílá + černá. (ŠxHxV): 45x35x58 cm.
Skladem od 03.02.2021.

novinka

novinka

LAMAJ
příruční stolek nebo noční stolek, materiál:

MDF laminovaná + chrom, barevné provedení:
bílá nebo dub, rozměry (ŠxHxV): 45x35x58 cm.

Skladem od 03.02.2021.

ALYSANDRA typ 1
stolek, materiál: DTD foliovaná + masivní

nohy, barevné provedení: dub + černé
nohy. (ŠxHxV): 40x30x60 cm. Na skladě od

15.03.2021.

novinka

VIRED
příruční stolek nebo noční stolek, materiál:

MDF (PVC fólie) + kov, barevné provedení: bílá
+ černá nebo dub + černá, rozměry (ŠxHxV): 50x30x60 cm.

Skladem od 03.02.2021.

1.280,- 999,-

bílá bílá vintage

1.290,- 1.180,-
1.690,-

novinky
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BETTY 4 BE04-001-00 BETTY 4 BE04-002-00
90,2x58,2x180 cm       90,2x58,2x180 cm       

BETTY 4 BE04-003-00
90,2x42,2x180 cm       

4.630,-4.630,-4.630,- 5.430,-5.430,-5.430,- 4.280,-4.280,-4.280,- 7.960,-7.960,-7.960,-

BETTY 4 BE04-010-00
 133,7x58,4x240 cm       

skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi

skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi

skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi, úzka

skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi a nástavcem

49,9x32,5x1,6 cm       
police 4ks,

bílá do skříně BE04-003

police BE04-006-00 4ks

730,-730,-730,-

990,-990,-990,-

86,7x48,5x1,6 cm       
police 3ks, bílá

do skříně BE04-001,010

police BE04-007-00  3ks

42,6x48,5x1,6 cm       
police 4 ks, bílá

do skříně BE04-002-00

  police BE04-008-00  4ks

670,-670,-670,-

BETTY 4 BE04-011-00
45x42,2x180 cm       

regál policový 2 zásuvky

2.790,-2.790,-2.790,-

BETTY 4 BE04-014-00
45x42,2x180 cm       

regál policový

2.370,-2.370,-2.370,-

BETTY 4 BE04-012-00
45x42,2x60 cm       

nástavec na regál

2.790,-2.790,-2.790,- 2.370,-2.370,-2.370,-

1.190,-1.190,-1.190,- 2.440,-2.440,-2.440,- 1.990,-1.990,-1.990,-

BETTY 4 BE04-013-00
80x39x93,3 cm       

komoda 2 - zásuvková

BETTY 4 BE04-009-00
80x39x93,3 cm       

komoda s posuv. dveřmi

BETTY 4 BE04-004-00
 90,2x58,2x60 cm       

nástavec 2dv, posuv. dveře

BETTY 4 BE04-005-00

nástavec 2dv, posuv. dveře,
úzka

 90,2x42,2x60 cm       

nejvýhodnější skříň

do úzkých prostorů

PRO TEMPO KONDELA

kvalitní
slovenské
výrobky

BETTY 4 univerzální sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, dětských a studentských pokojů, šatníků, materiál: , provedení: dub sonoma nebo buk. všechny komponentyDTD laminovaná
v obou barevných provedeních . Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).na skladě - ihned k odběru

buk

dub sonoma

v provedení buk pouze do vyprodání zásob

moderní kombinovaná skříň se zrcadlem, policemi, věšákovou tyčí a posuvnými dveřmi, díky které maximalizujete svůj úložný prostor,
materiál: , barevné provedení: dub grandson / bílá super mat nebo bílá super mat / šedá, rozměry: (ŠxHxV): 239x65x218 cm.DTD laminovanáPUNO

dub grandson / bílá super mat bílá super mat / šedá

15.290,-
16.790,-
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cena za rozměr (ŠxHxV): 233x61x218 cm

cena za rozměr (ŠxHxV): 203x61x218 cm

cena za rozměr (ŠxHxV): 183x61x218 cm

Ceny jsou včetně vnitřního vybavení skříní

NENA typ 1buk

dub sonoma

bílá

5.550,-

NENA typ 2
   96x49,4x175 cm 143,4x49,4x175 cm

6.580,-

buk

dub sonoma

bílá

skříně ve 3 barevných provedeních, materiál: , barevné provedení: bílá, buk nebo dub sonoma, rozměry jsou uváděny v (ŠxHxV).DTD laminovaná

MULTI 10MULTI 11
bílá + bílá + sklo černé biela + dub sonoma+sklo čierne+zrkadlo,

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

německé kování FOCUS

7.090,-7.090,-7.090,-

dub sonoma + bílá
"šachovnice“

VICTOR 1 NEW
věšáková skříň s posuvnými dveřmi, DTD fóliovaná,

barevné provedení: bílá + dub sonoma, (ŠxHxV):
125x58x195 cm, (1 police + věšáková tyč). možnost

dokoupit police v barevném provedení bílá:
(ŠxHxV): 82x42x1,6 cm, 2ks v ceně 730,-Kč.

VICTOR 2 NEW
věšáková skříň s posuvnými dveřmi, materiál DTD fóliovaná, barevné

provedení: bílá + dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 170x63x195 cm,
(1 police + věšáková tyč). Možnost dokoupit police v barevném

provedení bílá: (ŠxHxV): 82x42x1,6 cm, 2ks v ceně 730,-Kč.

 MULTI 11, MULTI 31, MULTI 32, MULTI 36

10.990,-
MULTI 31

9.990,-
MULTI 32

MULTI 31
dub sonoma + černý lesk
+ zrcadlo

MULTI 32
bílá + dub kathult světlý
+ zrcadlo + lakovaná bílá

11.990,-
MULTI 31

10.990,-
MULTI 32

13.990,-
MULTI 31

12.990,-
MULTI 32

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

GABRIELA skriňa
skříň s posuvnými dveřmi, provedení: dub sonoma / bílá nebo
dub wotan / bílá, materiál: , rozměry: (ŠxHxV):DTD laminovaná
201,6x62x200 cm. Možnost dokoupit 3 ks police v bílém provedení
(ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v ceně .1.320,-Kč

8.460,-
kvalitní

slovenský
výrobek

14.990,-
MULTI 11

16.630,-

MULTI - skrine
věšáková skříň s posuvnými dveřmi a vnitřním vybavením, , materiál , ABS hrany.má kvalitní kovové pojezdy na ložiskových kolečkách - systém FOCUS DTD laminovaná
Dodávaná v 4 barevných provedeních: MULTI 11 - bílá + bílá + sklo černé, MULTI 31 - dub sonoma + černý lesk + zrcadlo, MULTI 32 - bílá + dub kathult světlý + zrcadlo + lakovaná
bílá, MULTI 36 - dub sonoma + zrcadlo. Všechna provedení na skladě - ihned k odběru.

9.990,-
MULTI 11

12.190,-

SKŘÍNĚ

7.360,-7.360,-7.360,-

MULTI 36
dub sonoma + zrcadlo

11.490,-
MULTI 36

dub wotan / bílá

dub sonoma / bílá

9.990,-
MULTI 36

12.030,-

13.260,-
MULTI 10

12.770,- 11.920,-

14.190,- 13.180,- 13.340,-

16.370,- 15.290,- 15.470,-

novinka

bílá

moderní věšáková skříň
s policemi, materiál: DTD
laminovaná, barevné
provedení: bílá nebo dub
sonoma, rozměry (ŠxHxV):
120x52x177cm.

dub sonoma

ADELI

4.470,-

kvalitní
slovenský
výrobek



MERINA 
prostorné, moderní skříně s kvalitní konstrukcí, s posuvnými dveřmi, díky nimž maximalizujete své úložné prostory,
materiál: , barevné provedení: bílá / černá nebo dub sonoma / šedá. Při rozměru 250 cm je model včetně zásuvek.DTD laminovaná

150 cm až 203 cm

150 cm až 203 cm až 250 cm

MERINA 150
150x60x215 cm

8.290,-

MERINA 203
203x60x215 cm

9.780,-

MERINA 250
250x60x215 cm

13.590,-

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

MERINA 150
150x60x215 cm

8.290,-

MERINA 203
203x60x215 cm

9.780,-

až 250 cm
MERINA 250
250x60x215 cm

13.590,-

RAMIAK
skříň kombinovaná, 2-dveřová s posuvnými dveřmi včetně
vnitřního vybavení: police a věšákové tyče, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV):
200x62,7x218 cm.

14.990,-

218 POSTELE / SKŘÍNĚ

LUNA
postel , materiál: , postel je dodávána bez roštu s úložným prostorem DTD laminovaná
a bez matrace, barevné provedení: dub sonoma. K posteli doporučujeme zakoupit vyklápěcí
rošt Basic Flex Front v pevném rámu a matrace ze strany 192 a 193. Rozměry (ŠxHxV):
120x200 - 126x211x101,2 cm, 160x200 - 166x211x101,2 cm, 180x200 - 186x211x101,2 cm

 Kvalitní slovenský výrobek.- skladem ihned k odběru.

6.990,-

8.220,-

8.990,-

kvalitní
slovenské
výrobky

šířka 120 cm

šířka 160 cm

šířka 180 cm

skříň kombinovaná, materiál: , rozměry: (ŠxHxV): 135,1x54,6x194 cm,DTD laminovaná
barevné provedení: dub sonoma nebo buk.GERI

buk dub sonoma

7.290,-

PEPE 70070
noční stolek, DTD fóliovaná,

bílá, rozměry
(ŠxHxV): 40x40x43 cm. 

1.530,-780,-

GARBO
noční stolek,

provedení dub sonoma,
rozměry (ŠxHxV): 
37,6x36x42,7 cm.

noční stolek 026, materiál:
, barevnéDTD laminovaná

provedení: dub sonoma / bílá
(ŠxHxV): 43x35x39 cm

880,-

MARKER

15.330,-



219

bílá

GWEN 
70425

dub sonoma bílá vysoký lesk

2-dveřová skříň s věšákovou tyčí a policí, v provedení dub sonoma,
bílá nebo dub sonoma a .bílá s extra vysokým leskem HG
Rozměry (ŠxHxV) 77,6x49,5x200,4 cm.

4.290,-

dub sonoma/bílá vysoký leskdub sonoma

GWEN 
70427/70409

5.090,-

4.290,- 4.960,-

GARBO 3
3-zásuvková komoda.

Provedení: bílá nebo dub sonoma.
Rozměry (ŠxHxV) 74,1x36x69,9 cm.

1.750,-

GARBO 5
5-zásuvková komoda.

Provedení: bílá nebo dub sonoma.
Rozměry (ŠxHxV) 74,1x36x114,4 cm.

2.590,-

bílá vysoký lesk

7.190,-

GWEN 
70429/70410

8.390,-

KOMODY/SKŘÍNĚ

3-dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi, v provedení
dub sonoma, dub sonoma /  bílá nebo bílá s extra vysokým leskem HG
Rozměry (ŠxHxV) 115,8x49,5x200,4 cm

4-dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi,
v provedení dub sonoma nebo   bílá s extra vysokým leskem HG
Rozměry (ŠxHxV): 154x49,5x200,4 cm.

dub sonoma

GARBO noční stolek
noční stolek, provedení: dub sonoma.

Rozměry (ŠxHxV) 37,6x36x42,7 cm.

780,-

moderní 2-dveřové skříně s posuvnými dveřmi, materiál: . Barevné provedení: bílá, dub sonoma, tmavě šedá-grafit, rozměry (ŠxHxV): 205x63x215 cm.DTD laminovanáBIRGAMO

TYP 1  bílá TYP 1  dub sonoma TYP 1  tmavě šedá-grafit

TYP 2  bílá
TYP 2  dub sonoma TYP 2  tmavě šedá-grafit

(typ 2)

5.890,- 5.890,-

bílá vysoký lesk

(typ 1)

7.290,-5.990,- 5.990,- 8.490,-

11.270,-

11.340,-

11.580,-

11.650,-
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DUMBO
praktický šatní organizér, materiál: látka + kov,

barevné provedení: šedá s bílým obšitím, rozměry
(ŠxHxV): 75x45x160 cm.

480,-

BRION NEW
věšák, materiál: kov-černá,

rozměry (ŠxHxV): 81x44x147 cm.

580,-

BABEL
moderní věšák, materiál: kov-černá,
rozměry (ŠxHxV): 120x60x156 cm.

699,-

JULAN
2-řadový věšák s policí,

materiál: kov-bílá + látka-bílá, rozměry
(ŠxHxV): 81x52,3x146/168 cm.

799,-

SIELA
moderní věšák s policí,

materiál: kov-černá + MDF-vzor mramor,
rozměry (ŠxHxV): 64x40x150 cm.

950,-

DEBRO
moderní věšák, materiál:

kov-černá + MDF-vzor mramor, rozměry
(ŠxHxV): 80x38x180 cm.

480,-

TARON
praktický šatní organizér, materiál: látka + kov, barevné provedení:

černá, rozměry (ŠxHxV): 133x45x175 cm.

n
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890,-
METIN
praktický šatní organizér, materiál: látka + kov, barevné
provedení: hnědá, rozměry (ŠxHxV): 150x45x175cm.

n
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940,-

ilustrační foto

ilustrační foto

p
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ILIANA
věšák na oblečení na kolečkách, 2 brzdy,
spodní polička, barevné provedení: bílá,

materiál: kov, rozměry (ŠxHxV): 80x51x160 cm.
Celková nosnost 22 kg.

630,-

RAPSO
stojan na oděvy, 1x odkládací polička

vhodná na boty. Pevná
konstrukce bez pohyblivých koleček.

Rozměry (ŠxHxV): 80x40x149 cm, barva: černá,
materiál: kov + dřevo (tyč).

380,- 780,-

VALRAN
stojan na oděvy,

  jedna odkládací polička.
Rozměry (ŠxHxV): 54x46,5x140 cm,

barevné provedení: černá,
materiál: kov + dřevo (tyč).

DALINA
šatní organizér na oblečení se dvěma spodními

policemi a jednou vrchní poličkou, barevné
provedení: černá, materiál: kov, rozměry

(ŠxHxV): 78x36x161 cm. Celková nosnost 45 kg.

899,-novinky
1.990,-

VINET

praktický šatní organizér, materiál:
bambus lakovaný, barevné provedení:

přírodní, rozměry (ŠxHxV): 110x40x140 cm.

1.020,-

2.230,-

RODAN typ 2
praktický šatní organizér, materiál: plast + kov, barevné provedení:
černá, rozměry (ŠxHxV): 147x47x165 cm, možnost kombinovat s botníkem
BEKIM ze strany 234.

n
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RUMIA

930,-

rohový šatní organizér, materiál: kov + plastové spojovací díly
+ látka, barevné provedení: černá, (ŠxHxV): 102x84x170 cm.

novinka

novinka



690,- 499,-
420,-

GEMO

570,-

dvojitý věšák na oblečení, barevné
provedení: bílá, materiál: kov,

(ŠxHxV): 78-140x65x85-152 cm. Nosnost 25 kg.

DERIK

praktický organizér na boty, materiál: kov
+ plastové spojovací díly + látka, barevné

provedení: bílá + béžová. (ŠxHxV): 84x30x60 cm.

870,-

novinky

RETOR

stojan na oděvy s kovovou konstrukcí,
v bílé barvě, dvě odkládací poličky vhodné

na boty i oděv + závěsný prostor.
Pevná konstrukce, bez koleček, (ŠxHxV):

60x35x160 cm.

399,-

VERDONE

věšák na oblečení se dvěma spodními
policemi a jednou horní poličkou,
na kolečkách s 2 brzdami, barevné

provedení: černá, materiál: kov,
(ŠxHxV): 90x45x185 cm.

970,-

CODY

šatní víceúčelový regál, materiál:
kov + plastové spojovací díly + látka,

barevné provedení: stříbrný kov
+ černá látka, (ŠxHxV): 60x44x170 cm.

 

699,-

novinky

ASKOT

šatní víceúčelový regál, materiál:
kov + plastové spojovací díly + látka,

barevné provedení: černá.
(ŠxHxV): 114x48x178 cm.

  

630,-

EFREN

šatní víceúčelový regál, materiál: kov
+ plastové spojovací díly + látka, barevné

provedení: černá. (ŠxHxV): 84x44x158 cm.

450,-
novinky

IVAR

praktický organizér na boty, materiál:
kov + plastové spojovací díly + látka,

barevné provedení: černá + béžová, (ŠxHxV):
115x30x108 cm.

740,-

490,-

RUFO

praktický organizér na boty, materiál:
kov + plastové spojovací díly + látka,

barevné provedení: černá + tmavěšedá, (ŠxHxV):
84x37x63 cm.

možnost složit
na sebe

221ŠATNÍ ORGANIZÉRY

nastavitelný víceúčelový úložný systém do šatníku,
materiál: kov-bílá, rozměry (ŠxHxV): 180x38,3x185,6 cm.

Montáž čelně na zadní stěnu.

2.290,-

GANGO
nastavitelný víceúčelový úložný systém

do šatníku, materiál: kov-bílá, rozměry (ŠxHxV):
94,5x38,6x135 cm. Montáž čelně na zadní stěnu.

1.190,-

HOSOL

p
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BELINDA
věšák na oblečení, 2 spodní poličky,

barevné provedení: bílá, materiál: kov,
(ŠxHxV): 81x36x163 cm. Nosnost 20 kg.

RAINER
věšák na oblečení, 2 spodní poličky, na kolečkách

s 2 brzdami, barevné provedení: bílá, materiál: kov,
(ŠxHxV): 80x51x160 cm. Nosnost 30 kg.

JOVANA
dvojitý věšák na oblečení, 1 spodní polička, barevné

provedení: stříbrná, materiál: nerezová ocel,
(ŠxHxV): 74-172x41x80-157 cm. Nosnost 35 kg.

ARNE
věšák na oblečení, barevné provedení:

bílá, materiál: kov, (ŠxHxV):
74x67x148 cm. Nosnost 20 kg.

nastavitelný víceúčelový regál do šatníku, materiál:
kov-černá, rozměry (ŠxHxV): 146-210x35x180 cm.

2.350,-

GELBAN

1.320,- 2.580,-

560,-
novinky
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NENA 
komoda typ 1
61x29,8x69,1 cm

1.390,-

bílábuk

bíládub sonoma

bukbílá

kvalitní
slovenský
výrobek

HANY NEW ABS 
KOMODY  

HANY 002
41x40,4x41,6 cm

noční stolek

dub sonoma

1.460,-

HANY 005
90x49x117,3 cm

kvalitní
slovenské
výrobky

HANY 008
90x49x73,5 cm

dub sonoma

49cm
HANY 007

90x49x95,4 cm

49cm

2.780,-

dub sonoma

2.260,- 2.990,-

dub sonoma dub sonoma

HANY 009
45,2x49x95,4 cm

49cm

49cm

5.290,-

HANY 010
133,6x49x95,4 cm

2.990,- 3.450,-

4.140,-

HANY 003
90x49x73,5 cm

49cm

HANY 004
90x49x95,4 cm

49cm

49cm

HANY 014
60x49x95,4 cm

3.270,-

dub sonoma dub sonoma dub sonomadub sonoma

bílá buk dub sonoma dub riviera

• vynikající kvalita 

• ABS hrany

• bezkonkurenční cena

PRO TEMPO KONDELA

49cm

2.440,-

2.590,-

TYP 1
60x35x82 cm

  

dub sonoma/bílá

TYP 3
80x35x82 cm

  

TYP 4
60x35x82 cm

  

dub sonoma/bílá

dub sonoma/bílá

tmavě šedá-grafit/bílá

tmavě šedá-grafit/bílá

tmavě šedá-grafit/bílá

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm
hloubka až 49 cm

provedení dub sonoma, buk nebo bílá, všechny 
provedení skladem ihned k odběru, DTD  materiál 
laminovaná, vylepšená verze ABS hrany, rozměry jsou 
uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. Komody lze 
kombinovat v odstínu dub sonoma s postelí LUNA ze 
strany 218. Model v provedení dub riviera pouze do 
vyprodání zásob.

buk

NENA KOMODY     
provedení dub sonoma, buk nebo bílá,

materiál DTD laminovaná,
rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

KOMODY

systém komod METRIS, materiál: DTD
laminovaná. Barevné provedení: dub

sonoma/bílá nebo tmavě šedá-grafit/bílá. Rozměry
(ŠxHxV): 60x35x82 cm (TYP1),

120x35x82 cm (typ2), 80x35x82 cm (typ3),
60x35x82 cm (TYP4).

METRIS

dub sonoma

NENA 
komoda typ 3
91x29,8x69,1 cm

NENA 
komoda typ 2

61,1x29,8x69,1 cm

2.990,-

TYP 2
120x35x82 cm

  

dub sonoma/bílá tmavě šedá-grafit/bílá

1.650,-

1.590,-

2.160,-

vylepšená verze ABS hrany



švestka

bílá

dub sonoma

TAMPA 1 - (3T2S) - 106x35x75

bílá

TAMPA 2 - (2T2S) - 71x35x75
buk

švestka

dub sonoma

TAMPA
KOMODY  

barevné provedení: bílá,
buk, dub sonoma nebo švestka,
materiál: ,DTD laminovaná
rozměry jsou uváděny v pořadí
(ŠxHxV) v cm.buk

TYP 2
74x35x85 cm

  

TYP 4
74x35x85 cm

  

1.690,- 2.190,-1.990,- 2.870,- 3.140,-

TYP 3
45x35x85 cm

  

2.790,-

TYP 6
110x35x85 cm

  

TYP 5
110x35x85 cm

  

AGNESA systém komod AGNESA, materiál: , barevné provedení: dub sonoma / bílá, plastové úchytky, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):DTD laminovaná

TYP 1
74x35x85 cm

  

MAY
3-zásuvková komoda,
barevné provedení černá,
(ŠxHxV) 72,4x30,1x68,3 cm

černá

MIRANDA systém komod MIRANDA, materiál: , barevné provedení: bílá, dub sonoma, wenge nebo dub wotan, rozměry jsou uváděny v pořadíDTD laminovaná
(ŠxHxV): (TYP 1) 105x35x79 cm, (TYP 2) 70x35x79 cm.

bílá
dub wotan

(TYP 1)

3.390,-

223KOMODY

RESITA
systém komod Resita, materiál: , barevné provedení: bílá, dub sonoma nebo dub artisan, rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV) v cmDTD laminovaná

(TYP 1)

1.450,-

70,6x35x79,5

2.790,-

(TYP 3)

1.090,-

105x35x79,5 (TYP 4) 70,6x35x79,5

bílá

kvalitní
slovenské
výrobky

(TYP 2)
2.350,-

dub sonoma

wenge

dub sonoma

wenge

dub wotan

bílá

dub artisan dub sonomadub artisan

dub sonomabíládub artisandub sonomabíládub artisan

1.870,-

(TYP 2) 70,6x35x79,5

dub sonomabíládub artisan

780,-
860,-

1.790,- 2.190,- 2.740,-
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120x35x82POPPY 2 160x35x82POPPY 3 80x35x82POPPY 4 120x35x82POPPY 5

2.740,- 4.370,- 2.290,- 3.590,-

praktický peřiňák do ložnice nebo dětského
pokoje s vyklápěcími dvířky, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: buk, bílá
nebo dub sonoma. (ŠxHxV): 84,8x39,4x93,3 cm.

dub sonoma

PERINAK

buk

bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

5.690,-
komoda

šírka až 195 cm

JACHIM - JUNO NEW
komoda, , barevné provedení:DTD laminovaná
dub sonoma / bílá, (ŠxHxV): 195x37x96,5 cm.
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2.540,- 1.690,- 2.070,- 3.390,-

NOKO - SINGA komody DTD laminovaná  materiál: , barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, vhodné kombinovat se sektorem NOKO SINGA ze str. 117.

CANCAN NEW 3T-4SK
152x37x89 cm, dub sonoma / bílá

5.290,-

komody, materiál: , barevné provedení: dub canyon/vysoký bílý leskDTD laminovaná
nebo dub sonoma/vysoký bílý lesk, rozměry (ŠxHxV): Typ 1: 50,2x34,7x83,7 cm,
Typ 2: 147x34,7x83,7 cm, typ 3: 98,6x34,7x83,7 cm. Kvalitní slovenský výrobek.

RACHEL komody

1
2

3

1.690,- 4.140,- 2.730,-

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG
provedení dub

sonoma/vysoký bílý lesk

provedení dub
canyon / vysoký bílý lesk

CANCAN NEW komody                                                                 široké rámy dodávají komodám masivnější vzhled, materiál:
, barevné provedení: dub sonoma/bílá rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).DTD laminovaná

NOKO-SINGA komoda 34
(ŠxHxV): 90x29x82 cm

NOKO-SINGA komoda 14
(ŠxHxV): 50x29x82 cm

NOKO-SINGA komoda 35
(ŠxHxV): 110x29x82 cm

NOKO-SINGA komoda 33
(ŠxHxV): 60x29x82 cm

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

3.390,-

CANCAN NEW 2T-2SK
82x37x89 cm, dub sonoma / bílá

2.170,-

Komoda GP 02  92x40x93,1 cm

2.440,- 4.070,-

LOGAN NEW komody LOGAN, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, materiál: , rozměry jsou uvedeny v cm (ŠxHxV). Kvalitní slovenský výrobek.DTD laminovaná

dub sonoma bílá dub sonoma bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

KOMODY

systém komod POPPY, materiál: , barevné provedení: bílá + beton, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.DTD laminovanáPOPPY komody

Komoda GP 03 137,6x40x93,1 cm

5.870,-



520,-

ALEXO

390,-

DOLFO HILAR LUCO

360,-

pojízdné věšáky s kolečky a nastavitelnou tyčí/tyčemi, u modelů LUCO a SEBO je součástí i odkládací polička, provedení: nehrdzavajúci kov + černý plast

(ŠxHxV):
75,5x43x92-159 cm

(ŠxHxV):
80x43x85-150 cm

(ŠxHxV):
145x43x90-160 cm

(ŠxHxV):
80x43x90-160 cm

OLIVER

(ŠxHxV):
80x43x85-150 cm

SEBO

(ŠxHxV):
80x43x90-160 cm

790,- 790,-790,-

SVAN

věšák na oděvy s kolečky, dvě brzdy,
spodní polička, materiál: kov + plast, barevné

provedení: černá + stříbrná, rozměry 
(ŠxHxV): 80x42x165 cm.

350,-

TEMIS

věšák na oděvy na kolečkách, s 2 brzdami,
materiál: nerezová ocel + plast,

barevné provedení: stříbrná, rozměry 
(ŠxHxV): 80x42x90-160 cm.

340,- 270,-

VANDER

věšák na oděvy na kolečkách
s 2 brzdami, materiál: kov + plast, barevné

provedení: černá, rozměry(ŠxHxV): 
78,5x41,5x165 cm.

SANDOR

věšák na oděvy na kolečkách s 2 brzdami,
s úložným látkovým boxem + plast, materiál:
nerezavějící ocel + kov + látka, barva: černá +
stříbrná, rozměry(ŠxHxV): 80x42x96-165 cm.

599,-

super ceny!

DENAL
sušák na prádlo, materiál:
ocel + fialový plast, rozměry 
(ŠxHxV): 88x14/66x147 cm.

LAUNDRY
(ŠxHxV): 35x38x57 cm

(ŠxHxV): 59x38x57 cm

390,-

520,-

(ŠxHxV): 63x38x57 cm

590,-

LAUNDRY typ 3

LAUNDRY typ 2

 TYP 2

 TYP 3

 TYP 1

LAUNDRY typ 1

pojízdný látkový koš na prádlo,
má kovovou konstrukci, materiál:
látka + kov + plast, provedení: béžová
látka + černé plastové kolečka,
rozměry: (ŠxHxV): 55x36x55 cm.

KODOR
550,-

látkový koš na prádlo má pevnou kovovou konstrukci a díky látkovým 
ouškům je snadno přenosný, barevné provedení šedobéžová, materiál: 
látka + kov, maximální nosnost: 15 kg.

praktické věšáky za skvělé ceny, které vám poskytnou komfortní přehled ve vašich věcech!

(ŠxHxV): 100x35x174 cm

VIKIR typ 2

890,-

VIKIR typ 1

850,-

VIKIR typ 3

990,-

(ŠxHxV): 80x35x174 cm(ŠxHxV): 60x35x174 cm

VIKIR typ 1, typ 2, typ 3 
pojízdný věšák s kolečky, materiál: lakovaný bambus. dvě kolečka
ze čtyř mají brzdu, barevné provedení: přírodní bambus.

ELFY
sušák na prádlo, materiál: kov + plast, barevné
provedení: bílá + šedý plast, rozměry (ŠxHxV): 
152x60x95 cm.

750,-

ANDRO
vysouvatelný sušák na prádlo, materiál: kov + plast,
barevné provedení: bílá + šedý plast, rozměry 
(ŠxHxV): 93-160x56x90 cm.

TIRUS

věšák na oděvy na kolečkách s 2 brzdami,
třemi spodními poličkami, materiál: kov,

barevné provedení: černá, rozměry 
(ŠxHxV): 78,5x42x165 cm.

460,-

880,-

1.150,-

VADAR

sušák na prádlo se spodní poličkou,
materiál: kov + plast, barevné provedení:
bílá + modrý plast, rozměry(ŠxHxV): 
156x60x100 cm.

599,-

VARDEN

sušák na prádlo, materiál: kov +
modrý plast, barevné provedení:
stříbrná + modrý plast, rozměry
(ŠxHxV): 180x50x105 cm.

380,-

NODAR

dvoudílný sušák na prádlo,
materiál: kov + plast, barevné
provedení: bílá + šedý plast,
rozměry (ŠxHxV): 60x37x105 cm.

299,-

novinka novinka novinka
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novinky

9.440,-
930,- 1.030,-



1.230,- 1.390,-

bambus bílá
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praktický koš na prádlo, včetně textilní vložky kterou lze prát,
s odvětrávacím odkládacím prostorem, materiál: bambus
lakovaný + látka, barevné provedení: přírodní + šedá, rozměry
(ŠxHxV): 40x35x60 cm. Vnitřní rozměr (ŠxHxV): 35x30x40 cm.
Sáček je vyjímatelné a doporučujeme prát při teplotě 30 ° C.

POKO

990,-

praktický koš na prádlo, materiál: bambus + látka, barevné
provedení: bambus lakovaný + šedá, rozměry (ŠxHxV): 40x30x95cm.
Na skladě od 20.2.2021.

KERI NEW

koš na prádlo, kovová konstrukce,
materiál: kov + polyester, barevné
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV):
48x48x61 cm. 

FOREL 150,-
skládací látkový koš na prádlo, má pevnou
kovovou konstrukci, je snadno přenosný,
bílá barva. Rozměry (ŠxHxV): 40x40x65
cm. 

KASAN 180,-

pojízdný koš na prádlo, kolečka
s 2 brzdami, materiál: kov + tkanina,
barevné provedení: černá + bílá
látka, rozměry (ŠxHxV):
40x40x56,5 cm. 

KRAMEL

520,-

novinka

novinkanovinka

novinka

novinka

praktický skládací dvoukomorový koš na prádlo,
materiál: bambus lakovaný + látka
(100% polyester), barevné provedení: přírodní +
béžová, rozměry (ŠxHxV): 77,5x40,5x61cm.
Sáčky jsou vyjímatelné, doporučené prát při 30 ° C.
Vnitřní rozměr: (ŠxHx): 36x40x56 cm.

NORDIS

970,-
novinka

1.590,-

SELENE

SELENE TYP 1 SELENE TYP 2
víceúčelový 3-policový regál s dvířky,
materiál: bambus lakovaný, barevné
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV):
36x33x80 cm.

1.220,-

1.430,-

víceúčelový 4-policový regál s
dvířky, materiál: bambus
lakovaný, barevné provedení:
přírodní, rozměry (ŠxHxV):
36x33x110 cm.

1.620,- 2.150,-

SELENE TYP 3
víceúčelový 5-policový regál
s dvířky, materiál: bambus
lakovaný, barevné provedení:
přírodní, rozměry (ŠxHxV):
36x33x140 cm.

SELENE TYP 4
víceúčelový 7-policový regál
s dvířky, materiál: bambus
lakovaný, barevné provedení:
přírodní, rozměry (ŠxHxV):
36x33x180 cm.

SELENE TYP 5
stolek s policí, materiál: MDF + bambus
lakovaný. Barevné provedení: bílá +
přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 82x49x80 cm.

1.070,-

SELENE TYP 6
stolek s keramickým umyvadlem, materiál: bambus
lakovaný. Barevné provedení: bílá + přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 82x49x80 cm (stůl),
81x47x25 cm (umyvadlo).

2.430,-

KREO
odkládací regál s výsuvným
košem, materiál: bambus
lakovaný + látka, barevné
provedení: přírodní + šedá,
rozměry (ŠxHxV): 80x31,8x80 cm.
Na skladě od 29.03.2021.

1.790,-

BANA
závěsná police do koupelny
s 3 háčky, materiál: bambus
lakovaný + ocel, barevné
provedení: přírodní, rozměry
(ŠxHxV): 28x15x71 cm.
Na skladě od 29.03.2021.

570,-

KARLOS
WC stojan, materiál: bambus lakovaný,
barevné provedení: přírodní, rozměry
(ŠxHxV): 28x20x80 cm. Na skladě od
29.03.2021.

790,-

PIKOLO
závěsný koupelnový regál se 2 policemi,
včetně držáku, materiál: bambus
lakovaný + ocel, barevné provedení:
přírodní + černá, rozměry (ŠxHxV):
28x21x68 cm. Na skladě od 29.03.2021.

650,-

IBIZAR
víceúčelový taburet, vhodný pro využití
do koupelny, spa nebo předsíně, materiál:
bambus lakovaný, barevné provedení:
přírodní, rozměry (ŠxHxV): 48,3x25,4x45,7 cm.
Na skladě od 29.03.2021.

970,-

KLERA
koupelnová protiskluzová podložka,
materiál: bambus lakovaný, barevné
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV):
59x38x3 cm. 

novinka

novinka

novinka

novinka

530,-

novinkanovinkanovinka

BASKET
praktický koš na prádlo, barva látky: béžová, materiál:
bambus přírodní lakovaný nebo bílý + látka, (ŠxHxV):

40x40x58 cm. Sáček je vyjímatelný, doporučené prát při 30 ° C.

biela bambus

1.470,-
1.530,-

2.780,-

1.830,- 2.420,-

1.590,-

1.370,-

1.660,-

MENORK
dvoj koš na prádlo s oddělenými prostory na 2 typy prádla, materiál:

bambus + polyester. Barevné provedení: bílá + látka a přírodní + látka.
Rozměry (ŠxHxV): 50x46x60cm. Sáček je vyjímatelný,

doporučené prát při 30 ° C.

bílá bambus

990,-

moderní stojan na ručníky, barevné
provedení: přírodní + bílá,
(ŠxHxV): 40x27,5x104 cm.
Materiál: bambus lakovaný + MDF.
Model pouze do vyprodání zásob.

TENS



LEMI 1  45x1,5x45 cm

zrcadlo s bambusovým rámem, barevné provedení:
přírodní nebo bílá. Materiál: bambus lakovaný.
Rozměry (ŠxHxV): 33x1,5x40,5 cm. V provedení

bílá pouze do vyprodání zásob.

LEMI 2

670,-

zrcadlo s bambusovým rámem,
barevné provedení: přírodní

nebo bílá. Materiál: bambus lakovaný.
Rozměry (ŠxHxV): 43x1,5x76 cm.

V provedení bílá pouze do vyprodání zásob.

LEMI 3

zrcadlo s bambusovým rámem,
barevné provedení: přírodní

nebo bílá. Materiál: bambus lakovaný.
Rozměry (ŠxHxV): 45x1,5x45 cm.

LEMI 1

580,-560,-
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praktický úložný regál,
barevné provedení: přírodní

+ šedá, materiál: bambus lakovaný
+ látka (ŠxHxV): 45x32x98 cm.

Model pouze do vyprodání zásob

VELVI

VOLVER NEW

víceúčelový regál s 3
poličkami, (ŠxHxV):

34x33x78 cm.

ERAVA Typ 1
víceúčelový regál

se 4 poličkami, (ŠxHxV):
34x33x110 cm.

ERAVA Typ 2

ADITA
botník 2-policový nebo 3-policový, materiál:

MDF, barevné provedení: bílá, rozměry:
botník 2-policový, typ 1 (ŠxHxV): 72x26x30 cm
nebo 3-policový, typ 2 (ŠxHxV): 72x26x58 cm.

Typ 1 pouze do vyprodání zásob.

SOVETO
botník 2-policový nebo 3-policový, materiál:
bambus lakovaný, barevné provedení:
přírodní. Rozměry v pořadí (ŠxHxV):
typ 1 60x27,5x35 cm, typ 2 60x27,5x55 cm.

pojízdný regál 3 zásuvky
2 police, bílý plast
+ chrom, (ŠxHxV):

31,3x36,5x85,5 cm.

CORFU

1.630,-
1.720,-

990,-

850,-
1.290,-

1.030,-1.190,-

praktický úložný regál, barevné
provedení: přírodní + bílá,

(ŠxHxV): 30x29x73 cm, materiál:
bambus lakovaný + MDF.

NIMES

1.090,-

praktický úložný regál. Barevné provedení:
přírodní + bílá. Rozměry (ŠxHxV): 25x15,5x88

cm. Materiál: bambus lakovaný + MDF.
Model pouze do vyprodání zásob.

SLIME

1.090,-

990,-

praktický úložný regál, barevné
provedení: bílá + přírodní.

Rozměry (ŠxHxV): 23x23x77 cm.
Materiál: MDF + bambus lakovaný.

FONG

LELA TYP2
praktická police s věšákovou tyčí a háčky. Vhodná pro využijte
do koupelny nebo předsíně, materiál: bambus lakovaný + ocel.
barevné provedení: přírodní, (ŠxHxV): 83x26x32 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

praktická police s věšákovou tyčí. Vhodná pro využití do koupelny
nebo předsíně, materiál: bambus lakovaný. Barevné provedení:
přírodní, (ŠxHxV): 60x20x25 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

LELA TYP1

KOMO NEW
moderní stojan na ručníky. Materiál: masivní dřevo +
bambusová konstrukce lakovaná nebo MDF, barevné

provedení: bílá + přírodní nebo bílá + černá,
(ŠxHxV): 54x24x82 cm.

ARTO
víceúčelový regál na kolečkách,

materiál: MDF + bambus lakovaný.
Barevné provedení konstrukce: přírodní

nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 30x18x75 cm.
V provedení bílá, pouze do vyprodání zásob.

REGO
víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus

lakovaný. Barevné provedení:
bílá + přírodní, REGO 1 (ŠxHxV): 44x36x78 cm,

REGO 2 (ŠxHxV): 44x36x110 cm.
Model REGO 1 pouze do vyprodání zásob.

VEGO
víceúčelový regál, materiál:

MDF + bambus lakovaný.
Barevné provedení:

bílá + přírodní,
(ŠxHxV): 30x18,5x81 cm.

840,-

830,-

1.730,-

840,-

bílábílá / přírodní

bílá / černá

typ 1
typ 2 typ 2

690,-

typ 1

720,-

890,-

Barevné provedení: přírodní + bílá.
Materiál: bambus lakovaný + MDF.

víceúčelový regál, barevné
provedení: přírodní + šedá nebo bílá + přírodní + šedá. Materiál: bambus lakovaný + látka nebo
MDF + lakovaný bambus + látka, (ŠxHxV): 43,5x33x139 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

ARTO 2

490,-

950,-

720,-

praktický víceúčelový regál,
materiál: MDF + masivní dřevo,

barevné provedení: bílá + přírodní,
(ŠxHxV): 45x32x71 cm.

SIDOR

1.390,-

890,-

praktický úložný regál
na kolečkách s 2 brzdami
materiál: MDF + masivní

dřevo, barevné provedení:
bílá + přírodní, (ŠxHxV):

43x30x88 cm. Model 
pouze do vyprodání zásob

TAVOR

1.090,-

ARVEN
praktický úložný regál, materiál:
MDF + masivní dřevo, barevné

provedení: bílá + přírodní,
(ŠxHxV): 30x18x80,5 cm.

569,-

AKORD
praktický úložný regál

se 4 poličkami, materiál:
MDF + masivní dřevo,

barevné provedení: bílá
+ přírodní, (ŠxHxV):

37x30x117 cm. Model 
pouze do vyprodání zásob

1.140,-

1.040,-

 REGO 1

 REGO 2

TALAS
praktická komoda se

4 zásuvkami, materiál:
MDF + masivní dřevo,

barevné provedení:
bílá + přírodní, (ŠxHxV):

32x30x109 cm.

2.030,-

POLDI
stojan na ručníky, materiál:
chrom, rozměry (ŠxHxV):

55,8x26,5x89 cm.

580,-

670,-

VOLVER

790,-

890,-

ZONKER
stojan na ručníky, materiál:

kov, barevné provedení:
černá, rozměry (ŠxHxV):

40x37,5x89 cm.

340,-novinka

bílá / přírodní

540,-
530,-



5

GALENA
sektorová koupelnová sestava, materiál: ,DTD laminovaná
barevné provedení bílá.

3

2

LESSY
sektorová koupelnová sestava, DTD
laminovaná, barevné provedení dub
sonoma / bílý pololesk.

Rozměry jsou uváděny (ŠxHxV):

1. Li01 závěsná skříňka nad umyvadlo se zrcadlem 68,7x26x72 cm  2.390,-

2. Li02 skříňka pod umyvadlo 68,7x35x61,2 cm                               1.670,-

3. Li03 spodní skříňka 1D1Z 38x35x75,1 cm                                    2.090,-

4. Li04 závěsná skříňka 38x25x72 cm                                             1.450,-

5. Li05 vysoká skříňka 2D1Z 38x35x191 cm                                    3.390,-

kvalitní
český

výrobek

4

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG

MASON
sektorová koupelnová sestava, materiál: MDF/ , dvířkaDTD laminovaná
s dotykovým systémem PUSH UP, barevné provedení: wenge, bílá/
bílý extra vysoký lesk high gloss nebo bílá/černý extra vysoký lesk
high gloss. Možnost zakoupit dolomitové umyvadlo UM ECCE 610
(ŠxHxV :) 61x45x14 cm v ceně: . Možnost objednat LED 3.970, -Kč
osvětlení ke vysoké skříňce WE11, WH11 a BL11 v ceně: 630, -Kč. 
Všechny komponenty jsou na skladě - ihned k odběru.

1. Vysoká skříňka WH11, BL11:               30x31x110 cm   2.490,-

2. Skříňka pod umyvadlo WH13, BL13:  60x45x47 cm     1.950,-

3. Skříňka se zrcadlem WH14, BL14:       60x17x65 cm    2.190,- 

Rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV):
     ceny uvedeny pro bílá vysoký lesk a černá vysoký lesk

bílá / bílý extra vysoký lesk high gloss

1

1

3

2

wenge

1. Vysoká skříňka WE11:              30x31x110  2.150,-

2. Skříňka pod umyvadlo WE13: 60x45x47    1.650,-

3. Skříňka se zrcadlem WE14:     60x17x65    2.190,- 

dolomitové umyvadlo UM
ECCE 610

    Rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV):
     ceny uvedené pro provedení wenge
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Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

1

TOSKANA 1. Spodní skříňka                    41x83x32  cm
2. Skříňka pod umyvadlo        84x67x32 cm
3. Skříňka se zrcadlem            84x70x24 cm
4. Vysoká skříňka                    41x191x32 cm
5. Závěsná skříňka                   41x70x24 cm 

sektorová koupelnová sestava, materiál: ,DTD laminovaná
barevné provedení: tmavě šedá / dub nebo bílá / dub artisan.

2.960,-

3.890,-

5.590,-

5.190,-

2.290,-

bílá

tmavě šedá

4 3

2

5

1

kvalitní
český

výrobek

1. Si02 skříňka pod umyvadlo   50x30x40 cm      780,-

2. Si06 spodní skříňka 2D         50x30x84 cm     1.170,-

3. Si07 spodní skříňka 1D       30x30x84 cm       940,-

4. Si08 závěsná skříňka 2D      50x30x61 cm   1.040,-

5. Si09 závěsná skříňka 1D      30x30x61 cm      820,-

1

3 7

5 6
8

2

9

4

6. Si10 závesná skrinka 1D      40x30x61 cm         870,-

7. Si12 spodní skříňka 1D         40x30x84 cm       1.030,-

8. Si13 vysoká skříňka 2D2Z   30x30x179,6 cm  2.160,-

9. Si14 vysoká skříňka 2D        30x30x179,6 cm   1.830,-

4

2

1

3 5

TIP!
NÁŠ

1
3

2

1

bílá / černý extra vysoký lesk high gloss

1

31

2
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TYP 6

TYP 2

TYP 1

TYP 3

TYP 4

TYP 5

2.690,-

1.499,-

1.690,-

2.490,-

2.540,-

bílá

dub sonoma

prvky

dub sonoma

NATALI

 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm,TYP1
max. rozměr pračky (ŠxV: 60x85 cm),

 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm,TYP2
 (ŠxHxV): 60x30x190 cm,TYP3

1.499,-

1.990,-

praktický nábytek do koupelny, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá nebo
dub sonoma.

TYP4 (ŠxHxV): 64x32,3x85 cm,
 (ŠxHxV): 64x32,3x85 cm,TYP5
 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm.TYP6

TYP7 (ŠxHxV): 20x45x61 cm,

kvalitní
slovenský
výrobek

NÁBYTEK DO KOUPELEN

TYP 71.860,-
dub sonoma bílá

ATENE
rozměry:

 (ŠxHxV): 30x24x172 cmTYP1
 (ŠxHxV): 40x16x60 cmTYP2

sektorová koupelnová sestava, materiál:
MDF foliovaná, barevné provedení: bílá.
Skříňka TYP 3 je dodávána bez umyvadla.  (ŠxHxV): 50x25x60 cmTYP3

 (ŠxHxV): 30x30x48 cmTYP4

TYP 1 TYP 5

TYP 3
TYP 2

TYP 4

TYP 6 TYP 7

1.830,-
2.360,-

960,-
1.290,-

540,-690,- 1.570,-

vysoká skříňka skříňka nad WC
nebo nad pračku

skříňka pod umyvadlo

úzký regál komoda 4-zásuvková

závěsná rohová police

závěsná skříňka
se zrcadlem

AVELINOPLEJO 
stylový koš na prádlo nebo hračky,

barevné provedení: černá látka + vzor
bílý nebo bílá látka + vzor černý,

(ŠxHxV): 40x40x50 cm.
TYP 1 doplněné zásob od 22.02.2021.

praktický koš na prádlo, barva látky: bílá, 
materiál: bambus lakovaný + látky (ŠxHxV):

38x30x89 cm. Model jen
do vyprodání zásob.

typ 1
typ 2

280,- 840,-

TYP5 (ŠxHxV): 65x22,5x155 cm
 (ŠxHxV): 17x17x80,5 cmTYP6

TYP7 (ŠxHxV): 30x30x81,5 cm

7
5

 c
m

60,3 cm

2.990,-

TYP9 hluboká koupelnová skříňka (ŠxHxV): 
64x62x190 cm, rozměry na pračku (ŠxV): 60x85cm. 
Kvalitní slovenský výrobek pouze v bílé barvě.

1.680,-

1.680,-

TIP!
NÁŠ

TYP 1

3.430,-

1.890,-

1.270,-

h
lo

u
b

k
a
 a

ž
6
2
 c

m

skládací látkový koš na prádlo, kovová
konstrukce, materiál: kov + plastové spojovací

díly + látka, barevné provedení: stříbrný
kov + látka v 3 odstínech hnědé, rozměry

(ŠxHxV): 58x34x53,8 cm.
Na skladě od 02.04.2021.

MELVIN

360,-novinka

pojízdný koš na prádlo, materiál: kov + látka, barevné
provedení: konstrukce - bílá, látka - zelená, rozměry:
(ŠxHxV): 72x44x77cm. Na skladě od 02.04.2021.

JASPER

1.240,-

novinka

látkový koš na prádlo, snadno přenosný díky
2 úchytům, materiál: kov + látka, barevné

provedení: kov - stříbrná, látka: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 60x32x49 cm. Na skladě

od 02.04.2021.

DEKLIN

novinka 299,-
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NORLAN
botníky, materiál: DTD fóliovaná + přední plochy ,MDF frézovaná s extra vysokým leskem HG
barevné provedení: bílá. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm,
NORLAN 2 (1Z + 2D): 90x40x122 cm, NORLAN 3 (1Z + 3D): 135x40x122 cm.

NORLAN 1

NORLAN 3

NORLAN 2

7.990,-

4.990,-

5.490,-

5.290,-
cena za komplet

BERGEN
předsíň a botník, materiál:  / černéDTD laminovaná
masivní dřevo (nohy), ABS hrany, dvířka s dotykovým systémem
PUSH UP, provedení: dub jackson hickory / grafit, (ŠxHxV): 104x39x57 cm
(botník), 104x19x104 cm (věšáková stěna), 54x39x112 cm (botník BGD54).

rozměry (ŠxHxV)

1- skříň  
2- zrcadlo
3- věšák. panel
4- botník
5- komoda

60x40x198 cm
70x2x90 cm

80x30x119 cm
80x40x43 cm

70x40x101 cm

6.760,-

1.990,-

3.170,-

2.490,-

4.450,-

1

3

2

4

5

2 3

1

4

5

rozměry(ŠxHxV)

1- skříň policová  
2- zrcadlo
3- věšák. panel
4- botník
5- komoda

76x201x39 cm
95x92x4 cm

59x143x30 cm
76x50x38 cm
96x91x38 cm

5.290,-

2.140,-

2.490,-

2.290,-

4.540,-

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, vrchní a spodní díly dub
San Remo. Rozměry (ŠxHxV): 248x39x201 cm.PROVENSAL

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, přední díly MDF bílý
extra vysoký lesk HG. Rozměry (ŠxHxV): 210x40x198 cm.SPACE

3.990,-
skříňka na

boty BGD54 

předsíň BGD104 

rozměry (ŠxHxV)

1- TYP 01 skříň 4DV
2- TYP 02 užší věšáková 1DV
3- TYP 03 skříň rohová policová
4- TYP 04 komoda 1ZAS 2VYKOP
5- TYP 05 věšákový panel

80x35x199 cm
55x35x199 cm
73x73x199 cm
 80x35x99 cm

55x35x160 cm

5.440,-

3.030,-

6.090,-

3.030,-

1.630,-

  6- TYP 06 skříňka nízká pod veš. panel 
  7- TYP 07 botník 
  8- TYP 08 nástavec 2DV
  9- TYP 09 zrcadlo na stěnu
10- TYP 10 nástavec rohový
11- TYP 11 nástavec 1DV

55x35x38 cm
55x35x199 cm

80x35x40 cm
  80x2x100 cm
73x73x40 cm
55x35x40 cm

1.530,-

3.650,-

1.750,-

2.090,-

2.090,-

1.180,-

moderní předsíňová sektorová sestava,
materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: dub wotan / bílá. Jednotlivé
prvky umožňují poskládat si vlastní
rozměr předsíně. Všechny komponenty
jsou skladem - ihned k odběru.

CYRIL

kvalitní
slovenský
výrobek

1

2

3

4

5
7

10

11

9

8

6



Zrcadlo
80x3x62

1.290,-

ORESTES
moderní předsíňová sektorová sestava, materiál:  ABS hrany,DTD laminovaná,
provedení: dub san remo. Komponenty ze sektorového systému se objednávají
jednotlivě a jsou . Možnost kombinovat se sektorovouna skladě - ihned k odběru
sestavou Orestes ze str. 125.

Komoda 1D/90
90x35x47

1.490,-

Komoda 2D/90
90x35x47

1.690,-

Komoda 1D1S
45x35x98,5

1.920,-

Botník 2K1S
60x35x98,5

2.550,-

Věšáková stěna 60
60x25,5x141,5

1.820,-

Věšáková stěna 90
90x25,5x141,5

2.790,-

Panel
se zrcadlem 40
40x25,5x110,5

1.090,-

Panel
se zrcadlem 45
45x25,5x141,5

1.430,-

Rohová skříň 1D
78x78x217,5

5.780,-

Regál 1D
60x35x217,5

3.880,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
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praktický botník, materiál:
DTD laminovaná, moderní
kovové úchytky, barevné

provedení: bílá / dub artisan,
rozměry (ŠxHxV): 120x35x105 cm.

Vrchní plát a dno je tloušťka
lamina až .22 mm

MODINI typ 2

4.250,-

kvalitní
slovenský
výrobek

2.090,-

BERGI
praktická lavice s úložným

prostorem, barevné provedení:
bílá nebe dub sonoma, materiál:

, rozměryDTD laminovaná
(ŠxHxV): 60x30x44,8 cm. Možnost
dokoupení polštáře v látce Savana
21 šedá s rozměry: 55,6x30x4 cm

v ceně 650, -Kč.
bílá

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitní
slovenský
výrobek

PROVANCE
moderní předsíňová sektorová

sestava, materiál: DTD laminovaná,
lišty MDF, barevné provedení: sosna
andersen + dub lefkas, zelená nebo

šedá. Všechny komponenty se
objednávají jednotlivě a jsou na

skladě - ihned k odběru. Možnost
kombinovat se sektorovou sestavou

Provance ze str. 104 a 105.

konzolová police se zásuvkou a zrcadlo s 
úložným prostorem do předsíně, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: dub Wotan / 
bílá, rozměry: (ŠxHxV): konzolová police - 
90x30x17 cm, zrcadlo - 47x14x67 cm.

HILO

2-řadový výklopný botník s odkládacím prostorem, 3-řadový výklopný 
botník, konzolový stolek a zrcadlo do předsíně, materiál: DTD 
laminovaná / černé masivní dřevo (nohy), barevné provedení: 
světlešedá / černá.

1- 2-řadový botník SC 521
2- 3-řadový botník SC 530
3- konzolový stolek
4- zrcadlo

1

3

4

rozměry (ŠxHxV)

55x21x104 cm
55x21x129 cm

85x21x75 cm
 47x2x75 cm

2.230,-

2.530,-

2.190,-

1.190,-

109x22x40
80x36x113
82x2x82
110x43x48,5  

 4.750,-4.870,-

1.690,-

4.490,-4.590,-

1

2

3

4

rozměry (ŠxHxV)

DEMONT

2

1.590,-
konzolová police

1.660,-
zrcadlo

dub sonoma

víre át no íliated                                        

5 61x42x205   6.760,-6.920,-

2.580,-

dub lefkas

zelená šedá

2.850,-
Typ 25
skříň 2D

85x37x194,5

7.190,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

Typ 115
věšákový panel

se zrcadlem
88x35x194,5

Typ 35
komoda 2D-1S
109,5x86,5x42

5.170,-

5.620,-
Typ 67

visící komoda 3D
164x42x54,7

Typ 121
zrcadlo velké 164x2x68,7

Typ 122
zrcadlo malé 109,4x2x68,7

2.690,-
1.870,-

s moderní

zaoblenou hranou

předsíňová sestavaLYNATET
sektorová sestava, vhodná na zařízení předsíně. Materiál: DTD
laminovaná extra vysoký lesk, přední části jsou vyrobeny z MDF bílé barvy - , s elegantními doplňky v hnědé barvě dub sonoma truflový, korpus
bílé barvy, odolná vůči poškrábání, vlhkosti, vysoké teplotě. Všechny komponenty se prodávají jednotlivě a jsou .skladem - ihned k odběru

4.550,-

7.390,-

5.320,-

2.790,-

5.780,-

1- Věšáková skříň s 2 zásuvkami S1D2S   

2- Věšák WP

3- Botník SNB

4- Zrcadlo LS2

5- Komoda LWK



ŠPINA TÁ
KOVALIKOVÁ

w
e

n
ge

/b
ílá

cena za komplet
4.5904.590,-4.590,-

komponenty se
prodávají jednotlivěMECKI

2

1

předsíňová sestava, materiál DTD laminovaná
(16 mm), (ŠxHxV): 91,8x25x200 cm,
provedení: dub sonoma, buk nebo bílá.

2.350,-

LADA 03 NEW

předsíňová sestava se zrcadlem,
rozměry celé sestavy (ŠxHxV):
144x29x188 cm, materiál: ,DTD laminovaná
barevné provedení: bílá, dub sonoma,
bílá / dub wotan nebo dub sonoma / bílá.dub sonoma/bílá

4.890,-

dub sonoma

AMALIA

kvalitní
slovenský
výrobek

buk

bílá

dub sonoma

1- Skříň policová
2- Věšáková sestava

55x26x190 cm
100x26x190 cm

2.020,-

2.580,-

2

1

k
o

m
p

o
n

e
n

ty
 s

e
 p

ro
d

á
v

a
jí

 j
e

d
n

o
tl

iv
ě

1- Skříň policová
2- Věšáková sestava

55x26x190 cm
100x26x190 cm

2.120,-

2.580,-

předsíňová sektorová sestava, materiál: ,DTD laminovaná
provedení: dub sonoma / bílá. Rozměry jsou v pořadí (ŠxHxV).VIRA-MECKI
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kvalitní
slovenský
výrobek

předsíňová sestava,
materiál: DTD lamino-
vané, provedení:
wenge / bílá, rozměry
jsou v pořadí (ŠxHxV).

5.590,-

bílá

dub sonoma

dub sonoma

bílá

2.990,-

buk

praktická botníková skříň s 8 policemi vhodná do každé předsíně, materiál:
, barevné provedení: buk, dub sonoma nebo bílá. RozměryDTD laminovaná

(ŠxHxV): 68x34,9x197,1 cm. Dodávána v demontu.

bílá

3.480,- MARINA

dub sonoma

kvalitní
slovenský
výrobek

GADIS
předsíňová sestava se

zrcadlem, materiál:
DTD laminovaná,

ABS hrany, barevné
provedení: bílá nebo

dub sonoma, rozměry
(ŠxHxV): 90x34x195 cm,
skříň policová, systém

otevírání PUSH UP.

věšáková sestava se
zrcadlem, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany,
barevné provedení: bílá

nebo dub sonoma,
rozměry (ŠxHxV):
80x34x180 cm.

MIDL

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK

2-řadový výklopný botník s
jednou zásuvkou, materiál

, barevnéDTD laminovaná
provedení: dub puccini /
bílá, rozměry: (ŠxHxV):

90x26x101,5 cm. Možnost
kombinovat se sektorovou
sestavou Land na str. 100.

LAND

2.580,-

BOKSA

KONTRE

lavice s botníkem, materiál: MDF +
látka, barevné provedení: bílá +

šedá, rozměry (ŠxHxV): 60x30x45 cm.
Nosnost do 50 kg.1.990,-

botník 2-řadový, materiál: MDF
  + bambus lakovaný, barevné

provedení: černá + přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 70x26x33,5 cm,

nosnost do 20 kg. 

630,-

novinka

novinka

bílá

4.720,-

bílá/dub wotan



bílá dub sonoma

KORADO NEW
věšáková stěna, barevné provedení: bílá, buk nebo
dub sonoma, materiál: , (ŠxHxV)DTD laminovaná
70x3,2x100 cm.

bílá

dub sonoma

buk

1- skříň 2DV  
2- zrcadlo
3- věšák. panel
4- botník

55,1x34,7x199 cm
99,8x1,8x70 cm

54x30,1x191,9 cm
99,8x34,7x91,4 cm

3.090,-

1.740,-

2.350,-
,-3.390

1

4

2

3

BALERINO

3.730,-

NOKO-SINGA 03NOKO-SINGA 04
předsíňová sestava se zrcadlem,
materiál , provedení: dubDTD laminovaná
sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 90x30x187 cm.

předsíňová sestava se zrcadlem, materiál
, provedení: dub sonoma,DTD laminovaná

rozměry: (ŠxHxV) 111x30x185,5 cm.

4.890,-

dub sonoma dub sonoma

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

předsíňová sestava, provedení: dub canyon / bílý vysoký lesk
materiál: , rozměry jsou v pořadí (ŠxHxV).DTD laminovanáRACHEL předsíň

2.190,-

1.720,-

Botník 3K Typ 10

Botník 2K Typ 11

DTD laminovaná, provedení: bílá + dub sonoma, 
TOPTY Botník 2K: 2-policový výklopný botník, (ŠxHxV): 80x27x85 cm.
TOPTY Botník 3K: 3-policový výklopný botník, (ŠxHxV): 80x27x121 cm. TOPTY věšáková stěna: (ŠxHxV): 80x23x100 cm. 

TOPTY Botník

1.060,-
Typ 17

věšáková stěna

JUVEN
praktický kovový
5-policový regál,

provedení: chrom,
(ŠxHxV): 90x45x180 cm.

nosnost jedné
police je 40 kg.

4.970,-

930,-
1.340,-

1.550,-

2.490,-
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KAPATER
šestiřadý botník

se zrcadlem, materiál:
,DTD fóliovaná

provedení: dub
sonoma nebo bílá.
Rozměry (ŠxHxV):
50x20x180,5 cm.

praktický skříňový botník
se zrcadlem se složkami na

boty na obou stranách,
materiál - ,DTD laminovaná

barevné provedení:
dub sonoma, (ŠxHxV):

50x29,4x181,5 cm.
Do botníku se vejde do 10

složek cca 20
párů bot.

1.090,-

BARNUM
věšák s botníkem,
provedení: černý

kov, rozměry (ŠxHxV):
66x30x190 cm.

3.860,-

dub sonoma

předsíňová sestava, provedení:
bílá / beton nebo bílá / dub sonoma
materiál: , rozměryDTD laminovaná
jsou v pořadí (ŠxHxV).

bílá/beton

biela/dub sonoma

5.6905.690,-5.690,-
cena za věšákovou sestavu

zrcadlo a komodu

slovenský
výrobek

kvalitní

SIMA

komponenty se
prodávají jednotlivě

1- Věšáková skříň s policí 
2- Věšáková sestava

60x35,2x185 cm
130x35,2x185 cm

2.670,-

5.690,-

2.6702.670,-2.670,-
cena za

skříň

typ 1
(43x34,3x175)

MARIKE
věšák s policemi,

materiál: MDF + bambus.
Barevné provedení:

bílá + bambus (ŠxHxV): 
typ 1: 43x34,3x175 cm a 

typ 2: 63x34,3x175 cm. 

typ 2
(63x34,3x175)

bílá/dub sonoma

1.430,-

1.650,-



VIVAT systém botníků, materiál: , barevné provedení: dub sonoma / bílá, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).DTD laminovaná

TYP 4
74x35x85 cm

  

TYP 1
50x28x92 cm

  

2.340,-

10-řadový botník, vhodný pro 30 párů
bot, materiál: plast + kov, barevné
provedení: šedá / černá, (ŠxHxV):

64x19,5x154 cm, maximální
nosnost: 20kg.

BOTIS TYP 5

460,-

10-řadový botník, vhodný pro 50 párů
bot, materiál: plast + kov, barevné
provedení: šedá / černá, (ŠxHxV):

96x20x154 cm, maximální nosnost: 32kg.

BOTIS TYP 4

560,-

10-řadový botník vhodný pro 30 párů
bot, materiál: plast + kov, barevné

provedení: bílá, (ŠxHxV): 51x16,5x141 cm,
maximální nosnost: 18 kg.

BOTIS TYP 2

299,- 390,-

10-řadový botník vhodný pro 50 párů
bot, materiál: plast + kov, barevné

provedení: bílá, (ŠxHxV): 90x16x140 cm,
maximální nosnost: 30 kg.

BOTIS TYP 1

IZABELA
výklopný dvouřadý botník s moderním
regálem, univerzální (L / P), materiál: DTD
laminovaná, provedení: dub sonoma
nebo bílá, (ŠxHxV): 95x28x90 cm.

2.640,-

NOKO - SINGA  321 botník

3-řadový výklopný botník s jednou zásuvkou, materiál:
, barevné provedení: dub sonomaDTD laminovaná

nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 85x20x127 cm.

2.540,- 2.990,-

Noko botníky a předsíně doporučujeme kombinovat se systémem Noko ze strany 117 a 224

NOKO - SINGA 311 botník
3-řadový výklopný botník s jednou zásuvkou,
materiál: , barevnéDTD laminovaná
provedení: dub sonoma nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 60x20x127 cm.

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

999,- 1.240,-

BEKIM TYP 1 BEKIM TYP 2
96x37x93 cm 96x37x127 cm

praktický podrážkový organizér - botník, materiál - plast + kov, barevné provedení: černá, rozměry
(ŠxHxV). Možnost kombinovat se skříněmi RODAN TYP 2 ze strany 220.BEKIM

n
o

sn
o

st
 p

o
lič

ek
 je

 1
0

kg
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ANABELA
botník se skříňkami po bočních stranách,

, provedení: dub sonoma, bílá,DTD laminovaná
buk nebo dub wotan / bílá, (ŠxHxV): 120x28x85 cm.

dub wotan/bílábuk
bílá

dub sonoma

TYP 3
50x28x152 cm

  

1.930,- 2.880,-

2.490,-

3.290,-

TYP 2
50x28x116 cm

  

FILOU
10-řadový botník vhodný pro 50 párů bot, 
materiál: kov + látka, barevné provedení: 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 100x27x175 cm, 

maximální nosnost 30 kg.

540,-

230,-

FOVUM
stojan na holínky vhodný pro 3 páry bot, materiál: kov 
+ plast, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
50x25x41,5 cm.



botník 5 řadový, ,DTD laminovaná
provedení: bílý a dub sonoma / bílá,
rozměry (ŠxHxV): 58x18x170 cm.

bílý

botník 3 řadový, ,DTD laminovaná
provedení: bílý a dub sonoma / bílá,
rozměry: (ŠxHxV): 58x18x106 cm.

1.560,-
2.380,-

d
u

b
 s

o
m

o
n

a/
b

ílá

dub somona/bílá

FP-03-botník FP-02-botník

FP-01-botníkFP-04-botník

2.690,- 3.130,-

MB botník DA 13

MB botník DA 15

(ŠxHxV): 112,4x36,8x66,7 cm.
Natural doplnění zásob 15.02.2021.

(ŠxHxV): 77,8x36,8x110,2 cm.
Doplnění zásob 15.02.2021. 

(ŠxHxV): 114,8x36,8x110 cm. 
Natural doplnění zásob 15.02.2021, americká třešeň 31.05.2021. 

americká třešeň

americká třešeň

natural

natural
natural

natural

MARIO NEW

2.560,-

1.850,- 2.290,-

1.270,-

1.680,-

Komoda s
nástavcem

TYP B+C - 2+8
30,2x31x201,5 cm

Skříň
TYP A - 7

60,2x31x201,5 cm

Panel
s věšákem
TYP D - 6

60,2x28,6x156,8 cm

Nástavec
se zrcadlem

TYP E - 5
60,2x28,6x105,6 cm

Komoda
TYP G - 4

60,2x31x95,9 cm

Skříňka / bez
polštáře TYP F - 3

60,2x31x44,7 cm

4.030,-

Rozměry jsou uváděny v
pořadí (ŠxHxV) v cm

americká třešeň

ilustrační fotka

americká třešeň

kvalitní
slovenský
výrobek
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předsíňová sektorová sestava, materiál: , barevné provedení: dub sonoma. Komponenty ze sektorové sestavyDTD laminovaná
se prodávají jednotlivě, jsou  Možnost dokoupení polštáře s rozměrem 60,2x5x30,5 cm skladem - ihned k odběru. v ceně 740,-Kč.

kvalitní
český

výrobek

bílý

SEBER
výklopné botníky, materiál: MDF + DTD, barevné

provedení: bílá. Doplnění zásob (typ 5) 18.03.2021.

(ŠxHxV): 53,5x24x82,5 cm

SEBER typ 1

1.650,-

(ŠxHxV): 53,5x24x117 cm

SEBER typ 2

2.250,-

 (ŠxHxV): 53,5x24x152 cm

SEBER typ 3

2.790,-

 (ŠxHxV): 105x24x82,5 cm

SEBER typ 5
 (ŠxHxV): 104x24x47,5 cm

SEBER typ 4

1.840,-3.190,-

FP botníky: materiál: , barevné provedení: natural nebo americká třešeň.MDF laminovaná

TRIGO
víceúčelový regál, materiál: MDF + masivní dřevo,
barevné provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV): typ 1 -
34,5x33x146 cm, typ 2 - 34,5x33x113 cm, typ 3 -
34,5x33x80 cm. Typ 2, typ 3 do vyprodání zásob.

typ 1
typ 3

760,-

999,-

typ 2

1.270,-

4.370,-
1.890,-

(ŠxHxV): 75x36,8x65 cm.
Dop nění zásob 15.02.2021.  l



FATMA NEW
stylový botník 1-zásuvkový, materiál: DTD, barevné

provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 60x24x45 cm.

790,-

KARMEL
elegantní botník dvoupolicový s úložným prostorem

ve vrchní části, bílá barva v kombinaci s přírodní,
materiál: MDF + bambus, rozměry (ŠxHxV): 80x30x45 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

1.490,-

LYROS
designová lavice s botníkem, materiál: ekokůže + kov,

provedení: černá ekokůže + bílý kov, rozměry (ŠxHxV): 70x35x45.

1.490,-
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NILS
univerzální 3-řadový botník s nerezavějící

oceli. Rozměry (ŠxHxV): 60x24x50 cm.

540,-

NARIO TYP 1
dub sonoma

  

NARIO TYP 1
bílá

  

4-řadový výklopný botník
materiál: DTD laminovaná,

provedení: bílá nebo
dub sonoma, rozměry
(ŠxHxV): 60x36x86 cm

1.840,-

NARIO typ 1

typ 3

110x35x46 cm 90x30x45 cm

lavice, materiál: bambus lakovaný + látka, barevné provedení: přírodní + šedá,
rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).LAVIDA

typ 2

 60x30x45 cm

typ 1

1.190,-
LANGELLA NEW

šedá+bílá+šedá

béžová+šedá+šedá

čokoládová+tmavěhnědá+šedá

botník, materiál: MDF + kov, barevné provedení: bílá + 
stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 100x30x37 cm.

BRESO

bílá + stříbrná

350,-

4-řadový nastavitelný botník,
chrom, (ŠxHxV): x23x67 cm.62-110

2-řadový nastavitelný
botník, provedení: chrom, (ŠxHxV): x23x35 cm. 63-110

DITA

640,-

materiál a provedení: chromovaná
konstrukce - černý plast, rozměry (ŠxHxV): 80x31x49,5 cm.

490,-MONTEGO

lavice s botníkem, rozměry (ŠxHxV) 80x30x48 cm, materiál látka + kov, 
provedení: béžová + šedá + šedá, tmavěhnědá + čokoládová + šedá 
nebo šedá + bílá + šedá. Nosnost do 80 kg. Doplnění zásob 22.02.2021.

TEA

780,-

bílá

beton

1.990,-

LUSIA
lavice s botníkem, materiál:
MDF + kov, provedení: bílá

+ chrom, beton + chrom nebo
dub sonoma + chrom, rozměry

(ŠxHxV): 80x30x47 cm.
Nosnost do 100 kg.

VIKAR

šedá + bílý kov béžová + bílý kov

designová lavice, materiál: látka
+kov, provedení: bílý kov+béžová

látka, bílý kov+šedá látka nebo
černý kov+béžová látka, rozměry

(ŠxHxV): 101x41x45 cm. Model jen
do vyprodání zásob.

1.960,-
beton bílá, dub sonoma

BOTNÍKY/LAVICE

2.170,-

lavice s polštářem i úložným prostorem,
materiál: bambus lakovaný + látka, barevné

provedení: přírodní + béžová,
rozměry (ŠxHxV): 69x37x50 cm.

TOLOSA

1.890,- 2.340,-

NUGET
botník se zásuvkou, materiál: MDF + masivní dřevo,

barevné provedení: bílá + přírodní, rozměry: (ŠxHxV):
typ 1 - 60x29x83,5 cm, typ 2 - 60x29x101 cm.

typ 2typ 1

dub sonoma

2.140,-

béžová + černý kov

cena za provedení
béžová + bílý/černý kov

od

DEKLAN
7-policový botník v bílo-přírodním

provedení, materiál: bambus + MDF,
barevné provedení bílá + přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 305x29x109 cm.

Na skladě od 15.04.2020.

1.340,-

MERIDO
botník 2-policový s lavicí i úložným prostorem,
materiál: bambus lakovaný + látka, barevné provedení:
přírodní + šedá, rozměry (ŠxHxV): 100x33x50 cm.
Na skladě od 29.03.2021.

botník s lavicí i výsuvným boxem, materiál:
bambus lakovaný + látka, barevné provedení:
přírodní + šedá, rozměry (ŠxHxV): 69,5x30x45 cm.
Na skladě od 29.03.2021.

EVADO

1.630,-1.690,-
novinka novinka

novinka

1.660,- 1.050,- 1.270,-

2.270,-
šedá + bílý kov

2.270,-

1.970,-

1.640,-

1.580,-



záhradní nábytek
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NEPEL TYP 1

bambus bílá

1.080,-

NEPEL TYP 2
regál 4-policový, materiál: lakovaný bambus, barevné provedení: bambus nebo bílá

(ŠxHxV): 70X47X122 cm. Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 kusy
zahradního nářadí. Balené spolu s regálem.

regál 3-policový, materiál: lakovaný bambus, barevné provedení: bambus nebo bílá
(ŠxHxV): 70x40x96 cm. Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního

nářadí, zabaleny s regálem.

TOSEA
skládací 5-policový regál.

Materiál: lakovaný bambus, 
barvené provedení: přírodní. 

Rozměry (ŠxHxV): 68x26x94 cm.

novinka

1.460,-

1.230,-

+
Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního nářadí. Balení spolu s regálem  i . NEPEL TABIA

bambus bílá

880,-

typ 1

typ 3

25x25x80 cm
výška nádoby 13 cm

55x20x70 cm
výška nádoby 15 cm

typ 2
35x15x50 cm

výška nádoby 15 cm

elegantní kovový květináč, barevné 
provedení: bílá, světlehnědá taupe, tmavě 
šedá nebo tmavozelená, rozměry jsou 
uváděny v pořadí (ŠxHxV). Výrobek 
doporučujeme do interiéru. Model pouze 
do vyprodání zásob: TYP 1 a TYP 3 v 
provedení tmavozelená, světlehnědá - 
taupe a TYP 2 všechny barevné provedení.

KOSMA
set 2 stojanů pod květiny na kolečkách. Dvě kolečka ze čtyř mají brzdu, materiál: 

lakovaný bambus, barevné provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 25x25x7,5 cm a 
30x30x7,5 cm. Výrobek doporučujeme do interiéru.

390,-

TUSUM
víceúčelový regál, materiál: lakovaný bambus, 
barevné provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 

98x28x132 cm. Výrobek doporučujeme do interiéru.

1.570,-

1.680,-
1.290,-

KALUM

nebo tmavěšedá, rozměry (ŠxHxV): 58x25x71,5 cm. Výrobek doporučujeme 
do interiéru.

elegantní kovový květináč využitelný i jako regál, materiál: kov-bílá

1.190,-

bílá

tmavěšedá

tmavěšedá
930,-

tmavězelená, bílá,
světlehnědá - taupe

760,-
tmavěšedá
870,-

tmavězelená, bílá,
světlehnědá - taupe

1.170,-
tmavěšedá

1.290,-
tmavězelená, bílá,

světlehnědá - taupe

cena za 2 ks

+

TABIA
víceúčelový regál s 8 policemi, materiál: 
bambus lakovaný, barevné provedení: 

přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 90x25x85cm. 
Není vhodný do exteriéru.

Ke každému balení grátis jeden pár 
rukavic a 3 kusy zahradního nářadí. 

Balené spolu s regálem.

novinka

1.390,-

VERUMA
trojpoličkový nízký regál, materiál: 

kov, barevné provedení: černá, 
(ŠxHxV): 63,5x31,5x72 cm.

novinka

399,-

IMPERO
3-policový regál, materiál: masivní 

dřevo, barevné provedení: olše, 
(ŠxHxV): 50x64x80,5 cm. Na skladě od 

10.02.2021.

BERON
stojan na květiny, materiál: masivní 

dřevo, barevné provedení: přírodní / 
šedá, (ŠxHxV): 73x60x94 cm. Na 

skladě od 10.02.2021.

1.090,-2.450,-

novinka

ilustrační fotka

INDIZE

novinka
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DENICE stůl

DENICE židle

cena za stůl

skládací balkonový stůl, materiál: bambus
lakovaný, barevné provedení: přírodní, rozměry
(ŠxHxV): 58x58x60 cm. Tloušťka stolu je 1,8 cm.

skládací balkónová stolička, materiál: 
bambus lakovaný, barevné provedení: 
přírodní, rozměry (ŠxHxV): 33x25x33 cm.

1.590,-

cena za židli

790,-

stůl i židle doporučujeme pouze na překryté terasy
nebo balkony.

1.790,-



UGUR

zahradní úložný box, který je možné využít i jako příruční stolek, 
materiál: plast, barevné provedení: bílá, šedo-hnědá nebo černá, 
rozměry (ŠxHxV): 39x39x42 cm, objem: 43 litrů.
Na skladě od 22.02.2021.

novinka

1.150,- IBLIS
zahradní úložný box, který je možné využít i jako 
příruční stolek, materiál: plast, barevné 
provedení: bílá, šedá nebo černá, rozměry 
(ŠxHxV): 39x39x42 cm, objem: 43 litrů.
Na skladě od 22.02.2021.

1.150,-

novinka

Potahy na polštáře jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.

zahradní ratanový set MODESTO je 7-dílná sektorová souprava, obsahující 4 samostatné díly, 2 rohové díly a
konferenční stolek. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo+látka. Barevné provedení: černý technoratan+šedá 
látka, rozměry stolku (ŠxHxV): 73x65x30 cm. Rozměry dílu (ŠxHxV): 75x75x64 cm, výška x hloubka sedu: 35x52 cm.

MODESTO
cena je uvedena za celý set

zahradní ratanový 2-SED se stolkem Lalit, materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo+látka, provedení: hnědý
technoratan+krémová látka nebo šedý technoratan+šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 131x60x82 cm, stolek (ŠxH):
25x51 cm, (ŠxHxV) sedu: 46x49x43 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát
při teplotě 30 ° C. V barevném provedení šedá skladem od 22.02.2021.

3.890,-LALIT
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zahradní ratanový set MERIZ je 2-dílná souprava obsahující roh s polštáři a konferenční stolek. Materiál:
technoratan + ocel + látka. Barevné provedení: hnědý technoratan+béžová látka. Rozměry stolu (ŠxHxV): 56x56x
40 cm, rozměry rohu (ŠxHxV): 190,6x190,6/69,5x80 cm, výška x hloubka sedu: 41,5x51 cm. Polštář na sedadle má
tloušťku 9 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C. Doplnění
zásob 22.02.2021.

14.750,-MERIZ
zahradní ratanový set RODEN je 3-dílná souprava obsahující roh s polštáři a 2x konferenční stolek. Materiál:
technoratan + ocel + látka. Barevné provedení: hnědý technoratan+béžová látka. Rozměry stolu (ŠxHxV):
56x56x40 cm, rozměry rohu (ŠxHxV): 246,6x190,6/69,5x80 cm, výška x hloubka sedu: 41,5x51 cm. Polštář na 
sedadle má tloušťku 9 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C. 
Doplnění zásob 22.02.2021.

18.180,-RODEN

PADMO
zahradní úložný box s 2 

kolečky, materiál: plast, 

barevné provedení: bílá / 

černá, rozměry (ŠxHxV): 

112x49x53,5 cm, objem 265 

litrů. Na skladě od 

22.02.2021.

1.790,-
novinka

NAKAN
zahradní úložný box, materiál: masivní dřevo, barevné
provedení: olše/šedá, rozměry (ŠxHxV): 121x52x53 cm, 
objem: 188 litrů. Na skladě od 22.02.2021.

3.570,-

BABUL

Na skladě od 22.02.2021.

zahradní úložný box, materiál: plast, barevné 
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 
143x67,5x60,5 cm, objem: 450 litrů.

5.190,-

zahradní úložný box, materiál: plast, barevné 
provedení: hnědá, rozměry (ŠxHxV): 124x52,5x56,5 
cm, objem: 285 litrů. Na skladě od 22.02.2021.

novinka

novinka

FABIR
zahradní chladící výškově 

nastavitelný stolek, 

materiál: plast, barevné 

provedení: šedá, rozměry 

(PxV): 48,5x57-81,7 cm. Na 

skladě od 22.02.2021.

úložné boxy

2.760,-

DAGON

2.690,-

novinka

černá

šedo-hnědá bílá

bílá

černá šedá

18.390,-

novinka

novinka

hnědá

šedá

20.260,-
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ALERA

ratanový set ALERA je 2-dílná sedací souprava obsahující roh s polštáři a konferenční stolek s tvrzeným
sklem. Barevné provedení: tmavohnědá+krémová. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5mm).
Rozměry (ŠxHxV) roh: 204x142/70x64 cm; konferenční stolek: 60x60x30 cm. Potahy na polštářích
jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C.

12.390,-

praktický ratanový set RANDEL je 5-dílná sada obsahující 4 křesla s polštáři a kulatý jídelní stůl
s tvrzeným sklem. Barevné provedení: tmavohnědá+krémová. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo
(5mm). Rozměry (ŠxHxV) křeslo: 58x60x85cm; stůl: 90x90x73 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné,
voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C.

GARDEN

praktický ratanový set GARDEN je až 7-dílná souprava obsahující 6 křesel s polštáři a jídelní stůl
s tvrzeným sklem. Barevné provedení: medová+krémová. Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo
(5mm). Rozměry (ŠxHxV) křeslo: 58x60x85 cm; stůl: 130x90x74 cm.
Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C.

16.240,-

RANDEL

STARK
zahradní ratanový set STARK je 5-dílná souprava obsahující roh s polštáři, 3 taburety s polštáři a
jídelní stůl s tvrzeným sklem. Barevné provedení: hnědá+krémová nebo šedá+šedá; materiál:
technoratan+ocel+tvrzené sklo (5mm). Rozměry (ŠxHxV) roh: 241x182/70x80cm; taburet:
40x40x40 cm; jídelní stůl: 150x90x70 cm, výška x hloubka sedu: 32/37x59 cm. Potahy na polštářích jsou
snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C. V barevném provedení šedá+šedá
skladem od 22.02.2021.

ratanový nábytek

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

zahradní ratanový set MENIBOR je 9-dílná souprava obsahující 8 stohovatelných křesel s polštáři
a jídelní stůl. Barevné provedení: hnědý technoratan+béžová látka nebo šedý technoratan+šedá látka.
Materiál: technoratan+ocel+tvrzené sklo (5mm)+látka. Rozměry stolu (ŠxHxV): 200x90x74 cm; rozměry křesla
(ŠxHxV): 59x62x84 cm, výška x hloubka sedu: 40x45 cm. Polštář na sedadle má tloušťku 5 cm. Potahy na polštářích
jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C. V barevném provedení šedý technoratan+šedá
látka skladem od 22.02.2021.

MENIBOR

AUREK

19.260,-

hnědý technoratan+béžová látka

šedá+šedá

hnědá+krémová

23.790,-

šedý
technoratan+šedá látka

stoh
křesel

20.190,-

11.590,-

nové barevné provedení

zahradní ratanový set AUREK je 3-dílná souprava obsahující roh s polštáři, jídelní stůl a lavici. Barevné
provedení: šedý technoratan+šedá látka. Materiál: technoratan+tvrzené sklo (5mm)+ocel+látka. Rozměry (ŠxHxV) rohu: 
232x182/63x73/85 cm, stolu: 144x79x70 cm; výška x hloubka sedu: 40/47x40/61 cm, lavice: 119x34x36/46 cm. Polštář na 
sedadle má tloušťku 7cm a na opěradle 12 cm. Potahy na sedacích polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při 
teplotě 30 ° C. Na skladě od 25.05.2021.



zahradní ratanový set JARUB  je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla a kulatý příruční stolek, materiál:
technoratan+ocel+tvrzené sklo, provedení: hnědá, rozměry stolu (PxV): 60x60 cm, rozměry křesla (ŠxHxV):
58x59x74 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm.

novinka

JARUB
zahradní ratanový set TODOR je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla a příruční stolek, materiál: technoratan
+ocel+tvrzené sklo, provedení: hnědošedá, rozměry stolu (ŠxHxV): 60x60x52 cm, rozměry křesla
(ŠxHxV): 56x57x81 cm, výška x hloubka sedu: 40x42,5 cm.

TODOR

novinka

KOVEN

zahradní ratanový set KOVEN je 5-dílná sada obsahující 4 křesla a kulatý jídelní stůl. Materiál:
technoratan+ocel+tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: bílá. Rozměry: stolu (Průměr x V): 80x72 cm,
rozměry křesla (ŠxHxV): 66x69x100 cm, výška x hloubka sedu: 46x48 cm.
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zahradní ratanový set GETON je 5-dílná sada obsahující 4 křesla a kulatý jídelní stůl. Materiál:
technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: hnědá. Rozměry stolu (Průměr x V): 80x72 cm,
křesla (ŠxHxV): 60x64x80 cm, výška x hloubka sedu: 40x43 cm.

GETON JENAR
zahradní ratanový set JENAR je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla a kulatý příruční stolek. Materiál:
technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: bílá. Rozměry stolu (Průměr x V): 63x60 cm.
Rozměry křesla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm.
Možnost zakoupení samostatného křesla v ceně 890, -Kč.

LASAN

zahradní ratanový set LASAN je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla a kulatý příruční stolek. Materiál:
technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: hnědá. Rozměry: stolu (Průměr x V): 60x60 cm,
rozměry křesla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm. Možnost zakoupení samostatného
křesla v ceně 890, -Kč.

ETELIA

výška x hloubka sedu: 43x42 cm.

zahradní lavička s ozdobnými prvky a romantickým 
vzhledem. Materiál: kov. Barevné provedení: bílá,

 černá, hnědá nebo zelená. Rozměry (ŠxHxV): 
131x49x89 cm, šířka sedu je 98,5 cm,

bílá

černá
hnědá

zelená

2.690,-

ALENTO
květináč - kolo s ozdobnými prvky a romantickým 

vzhledem. Materiál: kov.
Barevné provedení: bílá. Rozměry 

(ŠxHxV): 80x20x55 cm.

novinka

1.560,-

3.890,- 4.760,-

890,-
křeslo

7.530,- 3.140,-

8.130,- 3.190,-

890,-
křeslo
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DILAR 4.230,-

zahradní ratanový set DILAR je 4-dílná souprava obsahující 2-SED, 2 židle s područkami a
konferenční stolek. Materiál: umělá textilie + kov + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: černá.
Rozměry 2-SED (ŠxHxV): 111x60x75,5 cm, židle (ŠxHxV): 58x60x75,5 cm, stolek (ŠxHxV): 85x45x38 cm,
výška x hloubka sedu: 37,5x36,5 cm.

jídelní set RONAN 1 + 2 vhodný do exteriéru i interiéru. Barevné provedení: plast-imitace
dřeva-světlešedá + ocel - černá. Rozměry (ŠxHxV): stůl: 63x63x63 cm; židle: 52x61x90cm.
Výška sedu: 43,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

RONAN

4.640,-

novinka

TAJRO
designový zahradní set TAJRO je 4-dílná souprava obsahující 2-SED s polštáři, 2 křesla s polštáři
a konferenční stolek, materiál: technický ratan + kov + látka + tvrzené sklo, barevné provedení: ratan-přírodní,
polštář-šedá, rozměry konferenčního stolku (ŠxHxV): 90x59x46 cm, 2-SED: 140x75x77 cm, křeslo:
66x75x77 cm, výška x hloubka sedu: 44x54 cm. Na skladě od 22.02.2021.

15.840,-

zahradní ratanový set GAURI je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla s polštáři a příruční stolek. Materiál:
technický ratan + ocel + látka + tvrzené sklo (5 mm). Barevné provedení: rám-tmavěšedá, ratan-šedá, látka-šedá,
stolek-černá. Rozměry křesla (ŠxHxV): 74x65x80 cm, výška x hloubka sedu: 45x50 cm, příruční stolek (ŠxHxV):
45x45x50 cm. Potahy na polštářích jsou voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C.
Na skladě od 22.02.2021.

GAURI

8.790,-

designový zahradní set HABIK je
5-dílná souprava obsahující
jídelní stůl a 4 křesla
s polštáři, materiál: technický
ratan + kov + látka, barevné pre-
vedení: rám-černá, ratan-šedá,
polštář-černá / bílá pásek,
rozměry jídelní stůl (PxV):
90x74 cm, křeslo (ŠxHxV):
62x60x80 cm, výška x hloubka
sedu: 50x45 cm, na skladě od
22.02.2021.

HABIK

moderní zahradní set SAHIR je 3-dílná souprava obsahující příruční stolek a 2 židle, materiál:
kov, barevné provedení: černá, rozměry stolek (PxV): 45x50 cm, židle (ŠxHxV): 47x50x85 cm,
výška x hloubka sedu: 45x36 cm. Na skladě od 22.02.2021.

SAHIR
designový zahradní set VASAL je 5-dílná sada obsahující 2 křesla s polštáři, 2 podnože a příruční
stolek, materiál: technický ratan + kov + látka + tvrzené sklo, barevné provedení: rám-černá, ratan-přírodní, polštář
-béžová / černá / bílá pásek, rozměry příručního stolku (ŠxHxV): 49x49x45 cm, křeslo: 70x80x110 cm, podnož: 
60x50x48 cm, výška x hloubka sedu: 44x58 cm. Na skladě od 22.02.2021.

VASAL

novinka novinka

16.560,-

5.090,-

novinka

14.990,-

novinka

moderní zahradní stohovateľaná stolička, materiál: ocel
+ technický ratan, barevné provedení: ratan-přírodní + nohy
-černá ocel. Rozměry (ŠxHxV): 72x62x77 cm,
výška x hloubka sedu: 38x45 cm. Na skladě od 22.02.2021.

ELDIA

1.620,-novinka

moderní zahradní lavice, materiál: technický
ratan + kov, barevné provedení ratan-přírodní +

rám-černá, rozměry (ŠxHxV): 130x63x83 cm,
výška x hloubka sedu: 41x45 cm. Na skladě od 22.02.2021.

LAIRD lavice

4.930,-

novinka

moderní zahradní křeslo,
materiál: technický ratan + kov,

barevné provedení: ratan-
přírodní + rám-černá, rozměry

(ŠxHxV): 63x63x83 cm, výška x hloubka sedu:
41x45 cm. Na skladě od 22.02.2021.

LAIRD křeslo

2.390,-

novinka

FIDAN
zahradní ratanový FIDAN set je 2-dílná souprava obsahující roh s polštáři s funkcí polohování
v sedací části ve 4 stupních a konferenční stolek. Materiál: kov + tvrzené sklo (5mm) + látka. Barevné
provedení: šedá látka + černý kov. Rozměry stolku (ŠxHxV): 59x59x35 cm, rohu (ŠxHxV):
192x189 / 62x69 cm, výška x hloubka sedu (včetně polštáře): 40x38 cm. Potahy na polštářích jsou
snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30 ° C. Polštář na sedadle má tloušťku 8 cm.

11.090,-
11.490,-

4.370,-



DILKA                   zahradní lavička s úložným
prostorem, materiál: dřevo, provedení:
hnědá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV):
124x58x88 cm, výška x hloubka sedu:
40x47 cm.

bílá hnědá

AMULA                          zahradní lavička s úlož-
ným prostorem, materiál: dřevo,
provedení: hnědá nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 150x58x88 cm,
výška x hloubka sedu: 40x47 cm.

3.740,-4.090,-4.760,-
bílá

4.390,-
hnedá
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novinky - zahradní lavičky dřevěné

zahradní lavička s ozdobnými prvky, materiál: dřevo, barevné provedení: šedá nebo neomint, rozměry šedá (ŠxHxV):
150x58x88 cm, neomint (ŠxHxV): 124x58x88 cm, výška x hloubka sedu: 42x42,5 cm. Na skladě od 22.02.2021.

4.990,-

zahradní lavička, materiál: dřevo, barevné provedení: šedá nebo neomint, rozměry šedá (ŠxHxV):
124x58x88 cm, neomint (ŠxHxV): 150x58x88 cm, výška x hloubka sedu: 42x45 cm. Na skladě od 22.02.2021.

KOLNA

4.390,- 4.890,-

šedá

šedá neomint
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URITA
zahradní lavička, materiál: dřevo, barevné provedení:

dřevo-přírodní, rozměry (ŠxHxV): 170x48x80 cm, šířka sedu 140 cm,
výška x hloubka sedu: 45x48 cm. Na skladě od 22.02.2021.

4.590,-

n
o

sn
o

st
: 

2
0

0
 k

g

VEATA
zahradní lavička, materiál: dřevo + látka, barevné provedení:

dřevo-přírodní + polštář-béžová látka, rozměry (ŠxHxV): 120x48x40/45 cm,
výška x hloubka sedu: 40 / 45x48 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné

a lze je prát při teplotě 30 ° C. Na skladě od 22.02.2021.

3.170,-

n
o

sn
o

st
: 

1
6

0
 k

g

novinky - zahradní lavičky kovové

VENDA
zahradní lavička s ozdobnými prvky, materiál: ocel,

barevné provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 127x60x85 cm,
výška x hloubka sedu: 40x41,5 cm. Na skladě od 22.02.2021.

2.590,-
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HEBRA
zahradní lavička, materiál: ocel, barevné provedení:

černá, rozměry (ŠxHxV): 127x60x85 cm, výška x hloubka
sedu: 40x41,5 cm. Na skladě od 22.02.2021.

2.390,-
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DAGNO
zahradní lavička s výsuvným stolkem uprostřed, materiál:

ocel, barevné provedení: černá, rozměry (ŠxHxV):
150x60x85 cm, výška x hloubka sedu: 39x40 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

3.640,-
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ABEA
zahradní houpačka s ozdobnými prvky (neobsahující

stojan), materiál: ocel, barevné provedení: černá, rozměry
(ŠxHxV): 127x56x52 cm, hloubka sedu: 41,5 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

3.190,-n
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nosnost: 170 kgnosnost: 190 kg

FAIZA
zahradní lavička s ozdobnými prvky, materiál:

ocel + dřevo, barevné provedení: černá + dřevo-přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 126x52x73 cm, výška x hloubka sedu:

40x33 cm. Na skladě od 22.02.2021.

1.790,-
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JADARA
zahradní lavička s ozdobnými prvky, materiál: ocel + dřevo,

barevné provedení: černá + dřevo-přírodní, rozměry
(ŠxHxV): 126x52x73 cm, výška x hloubka sedu: 40x33 cm.

Na skladě od 22.02.2021.

1.890,-
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LACEA
zahradní lavička, materiál: ocel + dřevo,

barevné provedení: černá + dřevo-přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 122x60x80 cm, výška x hloubka

sedu: 39x39 cm. Na skladě od 22.02.2021.

1.780,-
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NADAZA
zahradní 1-SED s ozdobnými prvky, materiál:

ocel + dřevo, barevné provedení:
černá + dřevo-přírodní, rozměry (ŠxHxV):

82x40x48 cm, výška x hloubka sedu: 26x22 cm.
Na skladě od 22.02.2021.

1.280,-
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4.480,-

neomint
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FABLA

ROTINA NEW
zahradní lavička s ozdobnými prvky, materiál:

kov + dřevo, barevné provedení: černý kov + dřevo
natural, rozměry (ŠxHxV): 126x50x87 cm, výška x hloubka

sedu: 44x40 cm.
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2.650,-
2.950,-



750,-

1.890,-

590,-

BORGEN typ 2

820,- 1.470,-
jídelní stůl, vhodný
k zahradnímu setu,
materiál: ocel + temperované sklo,
+ černá ocel, rozměry (ŠxHxV):
BORGEN typ 1: 60x60x70 cm,
BORGEN typ 2: 80x80x70 cm
(S otvorem na slunečník)
Vhodné kombinovat se židlemi
DOREN nebo BERGOLA.

BORGEN
židle - stohovatelná, vhodná

k zahradnímu nábytku,
materiál: technický ratan + kov,

barevné provedení: hnědý
ratan + nohy - černá ocel,

rozměry (ŠxHxV): 53x63x72 cm,
výška x hloubka sedu: 42x40 cm.

Lze kombinovat se stoly
BORGEN TYP 1 nebo TYP 2.

DOREN730,-
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textilie + stříbrná ocel, 
rozměry (ŠxHxV): 55x52x77 
cm, výška x hloubka sedu: 
35x40cm. Vhodné 
kombinovat se stolem 
DEMAT. Model pouze do 
vyprodání zásob..

židle stohovatelná, vhodná k 
zahradnímu nábytku, 
materiál: umělá textilie + 
ocel, provedení: černá umělá

KERTA
490,-

840,-1.160,-

stohovatelná židle vhodná i do venkovních
prostorů, provedení: šedý plast + šedé

kovové nohy, perforované sedadlo a opěrka
zad, rozměry (ŠxHxV): 48,5x54x88 cm, výška

x hloubka sedu: 42x44 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

NERGIS

n
o

sn
o

st
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0
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praktická židle, stohovatelná, materiál: plast, barevné provedení:
bílá, červená, modrá, šedá, tmavě šedá, zelená nebo žlutá, rozměry

(ŠxHxV): 51x46x81,5 cm, výška x hloubka sedu: 46,5x43 cm.

FEDRA

879,-

červená modrá

tmavě šedá

bílá

zelená

šedá

žlutá

ELSIROzahradní příruční
stolek, materiál: masivní dřevo, barevné
provedení: olše, rozměry (ŠxHxV):
81x40x85,5 cm. Na skladě od 10.02.2021.

BORGEN typ 1

1.830,-

novinka

590,-

730,-920,-

1.190,-
1.290,-

HABIR

novinka

zahradní konferenční stolek, materiál: ocel
+ tvrzené sklo, barevné provedení: černá,
(PxV): 50x46 cm. Na skladě od 22.02.2021.

PASTER

DEMAT

ALDERA

jídelní stůl s otvorem na slunečník, vhodný k zahradnímu
 setu, materiál: ocel + temperovanésklo, provedení: sklo + černá ocel, rozměry:
(ŠxHxV): 150x90x70 cm. vhodné kombinovat se židlemi ALDERA.

Na obrázku je vyobrazen stůl PASTER se židlemi ALDERA.

BERGOLA
židle - stohovatelná, vhodná k zahradnímu

nábytku, materiál: plast + kov, barevné
provedení: bílý plast + nohy - černá ocel,

(ŠxHxV): 53x60x73 cm, výška x hloubka sedu:
42x40 cm. Možné kombinovat se stoly

BORGEN TYP 1 nebo TYP 2.

TELMA
židle stohovatelná s područkami,

vhodná k zahradnímu nábytku, materiál: kov +
umělá textilie, provedení: černý rám + šedá

umělá textilie, (ŠxHxV): 55x55x86 cm,
výška x hloubka sedu: 40x48 cm.

VIPANA NEW
ratanová židle stohovatelná s opěrkami
na ruce, vhodná k zahradnímu nábytku,
materiál: technoratan + kov, provedení:

šedá, (ŠxHxV): 55x62x89 cm,
výška x hloubka sedu: 45x45 cm.

tmavěšedá
látka + nohy -

černá ocel

jídelní stůl s otvorem na slunečník, vhodný k zahradnímu setu, 
materiál: ocel + temperované sklo, provedení: sklo + černá ocel, 
rozměry: (ŠxHxV): 120x70x70 cm. Vhodné kombinovat se židlemi 
ALDERA  nebo KERTA. 

nové barevné provedení

židle - stohovatelná, vhodná k zahradnímu nábytku,
materiál: umělá textilie + kov, barevné provedení: tmavěšedá

látka + nohy - černá ocel nebo látka hnědý melír + nohy - hnědá
ocel, (ŠxHxV): 54x72x96 cm, výška x hloubka sedu: 42x40 cm.

Lze kombinovat se stoly PASTER nebo DEMAT. 

hnědý melír látka
+ nohy - hnědá

ocel

RAMOL

zahradní konferenční stolek, materiál:
ocel + tvrzené sklo, barevné provedení:
černá, (ŠxHxV): 50x50x46 cm. Na skladě
od 22.02.2021

novinka

LEBAG
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                                nafukovací sedací vak vyrobený
 z pevného nylonu s třemi kapsami na uložení 
drobností. Součástí balení je praktický transportní 
vak. Barevné provedení: oranžová nebo zelená. 
Rozměry (ŠxD): 70x240 cm (rozměry v 
nenafouknutém stavu), 50-70x180-190 cm
(Rozměry po nafouknutí - lze regulovat). 
Na skladě od 09.03.2021.

- snadný transport na rameni
- vhodný na trávu, vodu, sníh

570,-

2.190,-
2.290,-

380,-

ilustračné foto



novinka

TREKAN

Typ 2
biela

Typ 1
zelená
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TEKNO typ 1
elegantní nepromokavý stan ideální pro zahradní oslavy, 3 boční stěny s 3 průhlednými
okny, jedna stěna se zipem (vchod). Všechny boční stěny jsou samostatně odnímatelné.

Materiál: 100% polyetylén, ocelová konstrukce, barva: bílá.
Odolný proti UV záření. Rozměry (ŠxHxV): 300x300x245 cm.

TEKNO typ 2
elegantní nepromokavý stan ideální pro zahradní oslavy, 5 bočních stěn s 3 průhlednými okny, jedna stěna
se zipem (vchod). Všechny boční stěny jsou samostatně odnímatelné. Materiál: 100% polyetylén, ocelová

konstrukce, barva: bílá. Odolný proti UV záření. Rozměry (ŠxHxV): 300x600x245 cm.

1.630,- 2.840,-

otočné křeslo s polštářem, materiál: ocelový rám + ratan, polštář - polyester + bavlna. Povlak na polštář je voděodolný. Křeslo se může otočit o 360 °.
Barevné provedení: šedý ratan + černá + světlešedá nebo hnědý ratan + černá + béžová nebo bílý ratan + petrolejová modrá. (ŠxHxV): 78x75x80 cm.

Potah je snímatelný a lze ho prát při teplotě 30 ° C. Doplnění zásob 08.02.2021. 

zahradní polohovací lehátko
s područkami, materiál:

umělá textilie + kov, provedení:
šedý rám + černá umělá textilie, bílý rám + šedá umělá
textilie, rozměry (ŠxHxV): 64x161 / 195x48 / 100 cm.

Na sklade od 22.02.2021.

ATREO

1.940,-

zahradní houpací křeslo s polštářkem
a područkami, materiál:

kov + umělá textilie, provedení:
šedý rám + šedá textilie, rozměry

(ŠxHxV): 70x132x88 cm.

ELVIO

1.680,-

zahradní polohovací křeslo s měkkou opěrkou hlavy, materiál: ocel, umělá textilie. Barevné provedení:
černá, zelená, světlehnědá, světlešedá + rám - černý nátěr. Rozměry (ŠxHxV): 162x66x111 cm.

Křeslo je možné složit.

GERALD

1.070,-

 zelená světlešedá černásvětlehnědá

3.560,-3.450,-
hnědý ratan + černá + béžová

šedý ratan + černá + světlešedá

ve 3 barevných provedeních nové
barevné

provedení

GOTAN

bílá

modrá

novinka

940,- novinka

praktický zahradní skládací pavilon / altán v rozměru 2x2m nebo 3x3m. Nabízí spolehlivou 
ochranu proti slunci a mírnou ochranu proti dešti. Nenáročný na údržbu. Střechu z 
polyesterové tkaniny můžete snadno umýt. Jednoduchá rychlá montáž. Praktická taška na 
přenášení. Materiál: polyester + ocel. Barevné provedení: zelena nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 
200x200x250 cm (TREKAN TYP1), 300x300x250 cm (TREKAN typ2).

Typ 2
bílá

Typ 1
zelená

1.840,- 2.180,-
TYP 2TYP 1

šedý rám + černá umělá textilie

bílá rám + šedá
umělá textilie

set 2 ks zahradních polohovacích křesel s měkkou opěrkou hlavy i stříškou,
materiál: ocel + umělá textilie, barevné provedení: šedá. Rozměr (ŠxHxV): 68x113x177 cm.

Nosnost do 120 kg. Křesla je možne složit. Na skladě od 09.03.2021

KASPIAN
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3.190,-

novinka
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bílý ratan
+

petrolejová modrá

otočné o 360 °

TRISS

1.850,-

2.130,-

praktický zahradní pavilon/altán. Nabízí spolehlivou ochranu proti slunci a mírnou ochranu 
proti dešti. Nenáročný na údržbu. Střechu z polyetylénové tkaniny můžete snadno umýt. 
Jednoduchá rychlá montáž. Materiál: polyetylén + ocel. Barevné provedení: bílá nebo modrá. 
Rozměry (ŠxHxV): 300x300x250 cm.

+



rám-bílá / ratan-bílá /
polštář-vzor květiny

rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář- krémová

bílá

hnědá

8.790,-

rám-bílá / ratan-bílá /
polštář vzor květiny

závěsné 2-křeslo vhodné do exteriéru i interiéru, materiál:
kov + látka + technický ratan, barevné provedení: rám-bílá
/ratan-bílá/polštář-květiny nebo rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář
-krém nebo rám-šedá/ratan-šedá/polštář-světle šedá, (ŠxHxV):
133x117x200 cm, výška x hloubka sedu: 52x70 cm. Provedení
rám-šedá/ratan -šedá/polštář-světle skladem od 09.03.2021

4.790,-

DALVEA NEW

příruční stolek vhodný do exteriéru i interiéru,
materiál: technický ratan + tvrzené sklo (5mm),
provedení: bílá nebo hnědá. (ŠxV): 50x47cm.
Vhodné kombinovat se závěsnými křesly
NOELA NEW, DALVEA NEW nebo KALEA NEW.

rám-hnědá / ratan-hnědá /
polštář krém
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SALMAR NEW

rám-hnědá / ratan
-hnedá / polštář-krém

rám-bílá / ratan-bílá /
polštář-vzor květiny

BUNGY
závěsné křeslo vhodné do exteriéru i interiéru, materiál:
kov + technický ratan, barevné provedení: rám-černá +
ratan-hnědá nebo rám-černá + ratan-šedá, rozměry (ŠxHxV):
68x130x196 cm, výška x hloubka sedu: 54x74,5 cm.

rám-černá + ratan-hnědá

rám-černá + ratan-šedá

5.430,-
6.990,-

GABE
designové závěsné křeslo vhodné do interiéru i exteriéru, materiál:
technický ratan + kov + látka, barevné provedení: rám-černá / ratan
-přírodní / polštář-šedá, rozměry křesla (ŠxHxV): 105x89x197 cm,
výška x hloubka sedu: 30x80 cm. Na skladě od 22.02.2021.

4.790,-

5.390,-

KALEA 2 NEW

rám-šedá / ratan-šedá /
polštář-světlešedá
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hnědá bílá

závěsné křeslo vhodné do exteriéru i interiéru. Materiál: kov + látka + technický ratan,
barevné provedení: rám-bílá / ratan-bílá / polštář vzor květiny nebo rám-hnědá / ratan
-hnedá / polštář krém. Křeslo (ŠxHxV): 79x72x134 cm; výška rámu 196 cm; průměr
podnože 105 cm, výška sedu 30-40-60 cm.
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1.690,-

7.230,-

novinka

NEUL
závěsné křeslo vhodné do interiéru i exteriéru, materiál: technický
ratan + kov + látka, barevné provedení: rám-černá/ratan šedá/polštář
-hnedá, rozměry křesla (ŠxHxV): 82x80x197 cm, výška x hloubka sedu:
30x75 cm. Na skladě od 22.02.2021.

8.190,-
novinka

3.330,-

ODELO SET
zahradní set složený ze 4 židlí, kulatého stolu a slunečníku, materiál: 
látka + temperované sklo + kov, provedení: oranžová látka + bílý kov, 
rozměry židle: (ŠxHxV): 53,5x60x82 cm, rozměry stolu: (PxV) 80x71 
cm, rozměry slunečníku: 162x191 cm. Výška x hloubka sedu je 38 / 
34x38 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

3.690,-

nové barevné
provedení

novinka

3.690,-

závěsné křeslo vhodné do exteriéru i interiéru, materiál: kov + látka + technický ratan,
provedení: rám-bílá/ratan-bílá/polštář-vzor květiny nebo rám-hnědá/ratan-hnědá/
polštář- krémová. Rozměry křesla (ŠxHxV): 124x74x105 cm; výška rámu 195 cm; průměr
podnože 105 cm, výška sedu 30-40 cm.

NOELA NEW

6.990,-

5.290,- 4.990,-

10.140,-
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houpací závěsná síť (ŠxD): 90x200 cm (vzor pásek),
model pouze do vyprodání zásob.

HAVANA

závěsné houpací křeslo, provedení: bílá + mix barevných pásků
nebo bílá + šedá, (ŠxV): 100x130 cm. Na skladě od 10.12.2020

(šedá), 09.03.2020 (bílá + mix barevných pásků).
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OTAN NEW typ 1

EVANA NEW

zahradní stojan na
houpací síť vyrobený
z oceli černé barvy.
Vhodný k zavěšení sítě
pro jednu nebo dvě osoby.
Stojan je dodáván
v praktickém obalu.
Rozměry (ŠxHxV):
300x120x110 cm.

produkty vhodné do interiéru i exteriéru

ATIKA
materiál: 100% bavlna. Sestává ze síťky, je
vhodná pro dvě osoby. Rozměry (ŠxD): 150x200 cm.
ATIKA NEW typ 2: rozměry (ŠxD): 80x200 cm - vhodné pro jednu osobu.
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150x200 cm 80x200 cm

KAZAN

8
0

x2
0

0
 c

m
, m

a
xi

m
á

ln
í n

o
sn

o
st

 d
o

 1
2

0
kg

KIMBO

SVING

houpací závěsná síť, provedení:
zelená, (ŠxD): 140x200 cm. 
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houpačka pro děti,
vhodná do interiéru.

Materiál: dřevo + látka + lano,
barevné provedení: bílá

+ šedá. Rozměry houpačky
(ŠxHxV): 50x18x3 cm,

rozměry polštáře (ŠxHxV):
34x17x4 cm.
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závěsné houpací křeslo, provedení bílá,
(ŠxH): 130x100 cm.
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EVANA NEW
houpací závěsná síť provedení: vzor šedý pásek,

(ŠxD): 80x200 cm.
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Houpací závěsné sítě vyrobené z příjemného textilního materiálu. Houpací sítě lze upevnit o dvojici stromů nebo zavěsit na speciální konstrukci.
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houpací závěsná síť,
provedení: tyrkysová/zelená,

(ŠxD): 80x200 cm.

M
a

xi
m

á
ln

í z
a

tí
že

n
í 1

8
0

 k
g

OTAN NEW typ 3
zahradní stojan na houpací

síť vyrobený z oceli černé
nebo bílé barvy. vhodný

na zavěšení sítě pro jednu nebo
dvě osoby. Stojan je dodáván

v praktickém obalu. Rozměry (ŠxHxV):
275x100x100 cm.
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FANTAL SET
zahradní stojan + závěsná houpací síť s třásněmi,

materiál: ocel + bavlna + polyester, barevné provedení:
bílá + smetanová. Rozměry (ŠxHxV): 275x100x100 cm

(Stojan), 160x240 cm (závěsná síť), vhodná pro 2 osoby.
Celková délka sítě je 366 cm. 

Maximální zatížení 180 kg

závěsné houpací křesla s nafukovací
vacím polštářem z PVC,

provedení: růžová + vzor
plameňák. (ŠxV): 70x150 cm.
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SIESTA TYP 2

novinka

novinka

novinka nové barebné provedení

závěsné houpací křeslo s
nafukovacím PVC polštářem, provedení:
modrá + oranžová nebo zelená. (ŠxV):
70x150 cm. 
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LULABI
závěsná kolébka, barevné

provedení: bílá,
(ŠxHxV): 80/90x4/50x105 cm.
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houpací závěsná síť, provedení:

vzor modrý pásek. (ŠxD): 160x220 cm,
Celková délka: 320 cm, vhodné pro 2 osoby.

  Na skladě od 09.03.2021.

KABUKI
LORETO

houpací závěsná síť, provedení:
smetanová. (ŠxD): 160x220 cm,

Celková délka: 320 cm, vhodné pro 2 osoby.
Na skladě od 09.03.2021.
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MULTINA
zahradní postel pro dva s baldachýnem a 2 polštáři,
materiál: ocel + polyester. Barevné provedení: šedá, (ŠxDxV):
175x200x45 / 127 cm, plocha na spaní: 148x200 cm. na skladě
od: 09.03.2021.

novinka

zelená

modrá + oranžová

BASKOLINDO NEW

novinka

OTAN NEW typ 2 
praktický stojan na závěsné houpací

křeslo vyrobený z oceli černé nebo bílé
barvy. Rozměry (ŠxHxV): 102x105x195 cm.

690,-

340,- 390,-

390,-

990,-

790,-890,-

3.170,-740,-

790,-590,-

320,-

460,-

1.790,-

2.270,-

1.390,- 1.570,-

1.570,-

690,-

2.390,-

1.190,- 280,-

závěsné houpací křeslo provedení:
tmavozelená + hnědá (dřevěná tyč). 

(ŠxHxV): 120x80x140 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.



720,-
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VINTO 2 NEW
barevné provedení:

bílá, rozměr
(ŠxHxV):

98x60x110 cm.

AMADO 2 NEW

740,-
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840,-

PLATO NEW
závěsné křeslo, provedení:

bílá, (ŠxHxV):
98x52x110 cm.

KLORIN NEW BIG SIZE

180 cm

180 cm

180 cm

150 cm

KLORIN NEW KIDS

180 cm

120 cm

in
te
ri
ér

ex
te
ri
ér

2.690,-
od

ŠxHxV: 120x120x180 cm

nosnost do 200 kg

3.290,- 3.070,- 2.690,-

180x180 cm

KLORIN NEW KLASIK

150x180 cm

KLORIN NEW typ 2 BIG SIZE

120x180 cm

180 cm

3.490,-

180x150 cm

150 cm

KLORIN NEW
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3.140,- závěsné křeslo vyrobené z vysoce kvalitního 100% polyesteru. Barevné provedení: zelená,
světlešedá nebo červená. Nosnost KLORIN KIDS do 120 kg, KLORIN KLASIK a BIG SIZE do 200 kg.

HAKI
praktický stojan na závěsné křeslo vyrobený z oceli černé barvy. Doporučujeme

umístit na rovný a pevný povrch. Rozměry (ŠxHxV): 180x180x280 cm. nosnosť do 200 kg

nové provedení

KLORIN NEW typ 2 BIG SIZE
moderně závěsné křeslo vyrobené z vysoce kvalitního materiálu: 100% polyester.

Barevné provedení: taupe. Nosnost do 200 kg. Rozměr (ŠxHxV): 180x180 x150 cm.

závěsná křesla vhodná do interiéru i do exteriéru
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moderní závěsné křeslo,
(ŠxV): 80x120 cm. Provedení:

bílá, černá, mentolová
nebo šedá.

1.120,-

vyrobené z vysoce kvalitní 100% bavlněné tkaniny.
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690,-

LANTA
závěsné křeslo,
provedení: bílá,

(ŠxV): 100x120 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

ATIKA
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680,-680,-

KEROL

závěsné křeslo, provedení: růžová
se vzorem, (ŠxHxV):

98x52x110 cm.

závěsné křeslo, provedení:
zelený / bílý pásek,

(ŠxHxV): 89x52x140 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

s podnožkou

JAMBI

závěsné křeslo, provedení:
modrá nebo červená,

(ŠxHxV): 100x130x140 cm.

NIKOLO NEW
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730,-

závěsné houpací křeslo, provedení: starorůžová, neo-
mint, smetanová, tmavě šedá, (ŠxHxV): 100x55x130 cm.
Cena se dvěma polštáři.

OFRAME

nová barevná provedení
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730,-
novinka

závěsné houpací křesla vyrobené z 50% bavlny + 50%
polyesteru. Velký počet tkaniček zajišťuje ideální

rozklad váhy pro pohodlné sezení.

JAMBI typ 2

závěsné houpací křeslo,
provedení: bílá + pásek,
(ŠxHxV): 89x52x140 cm.
Na skladě od 09.03.2020
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novinka
780,-
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g

1.290,-

840,-



JADE Typ 2
stolní, šedá barva,

materiál: dřevo + textil,
25x25x53 cm.

580,-

JADE Typ 3
stolní, černá barva,

materiál: dřevo + textil,
25x25x48 cm. 

580,-

JADE Typ 4
stolní, černá barva,

materiál: kov + textil,
24x24x55 cm. 

620,-

JADE Typ 5
stolní, bílá barva,

materiál: kov + textil,
20x20x39,5 cm. 

470,-

JADE Typ 7
stolní, barva černá, materiál:

textil + chrom + sklo,
24x24x49 cm.

590,-

JADE Typ 8
stolní, barva černá,

materiál: textil + chrom,
24x24x49 cm. 

moderní lampy v čistých liniích, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. Typ žárovky E27 (není dodávána). Model jen do vyprodání zásob.JADE
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QENNY Typ 14

bílá

QENNY Typ 15
černá

stolní, materiál:
  kov + textil, barevné

provedení: bílá
nebo černá.

Rozměry (ŠxHxV):
25x25x60,5 cm.

Barevné provedení
bílá, pouze do vyprodání zásob.

QENNY Typ 16

bílá

QENNY Typ 17

černá

stojací, materiál: kov + textil, barevné provedení:
bílá nebo černá. Rozměry (ŠxHxV):

36x36x148,5 cm.

QENNY Typ 18

zlatá vzor

QENNY Typ 19

bílá černá

stolní, materiál: beton + kov + textil,
barevné provedení:
světlešedá + růžové zlato + zlatá
vzor, světle šedá + nikl + bílá,
světlešedá + mosaz + černá.
Rozměry (ŠxHxV): 18x18x37,1 cm.

stojací, materiál: chrom + textil, barevné
provedení stínítka: bílá nebo šedohnědá

taupe. Rozměry (ŠxHxV): 15x15x118,5 cm. Barevné
provedení šedohnědá taupe pouze do vyprodání zásob.

QENNY Typ 21

bílá

QENNY Typ 22

šedohnědá taupe

trendy lampy všechny lampy jsou dodávány bez žárovky a jsou na skladě - ihned k odběru.

QENNY
elegantní a pestré stolní a stojací

lampy, rozměry jsou uváděny
v pořadí (ŠxHxV) v cm. Lampy

jsou dodávány bez žárovky.

Typ žárovky
E14 (typ 1,2,3,4,5,12,13,18,19,20)

nebo E27
(Typ 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,21,22)

QENNY Typ 1

bílá

QENNY Typ 2

šedá

QENNY Typ 3

šedohnědá taupe

dvě barevné kombinace:
bílá + šedá a kávová + šedá,
materiál: keramika + textil,
(ŠxHxV): 18,5x18,5x37 cm.

QENNY Typ 4

kávová + šedá

QENNY Typ 5

bílá + šedá

QENNY Typ 8

vzor květy

QENNY Typ 7QENNY Typ 6

vzor ptácivzor listy

tři barvy: bílá, černá a šedá, materiál: keramika + textil, rozměry
lampy (ŠxHxV): 36,5x18x42 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

QENNY Typ 9

bílá

QENNY Typ 10

černá

QENNY Typ 11

šedá

dvě barevná provedení:
bílá a zelená, materiál:
keramika + textil,
(ŠxHxV): 14x14x24 cm.

QENNY Typ 13QENNY Typ 12

zelenábílá

390,- 290,-

660,-

350,-

tři barevné kombinace: vzor listy, vzor ptáci a vzor květiny,
materiál: dřevo + textil, rozměry lampy (ŠxHxV): 19,5x19,5x38,5 cm.

460,-

barevné provedení:
bílá, šedá, šedohnědá
taupe, materiál: keramika
+ textil, rozměry-stínítko
(ŠxV): 16x15 cm, výška
podstavce je 32 cm.

560,-

QENNY Typ 20

1.490,- 1.690,-

bílá

660,-
černá

640,-
šedá

890,-

1.190,- 1.080,-
1.290,-1.290,-

530,-

1.780,- 1.790,-



dřevo natural + bílá dřevo natural + šedá dřevo černé + bílá dřevo černé + šedá

dřevo natural + bílá,
(ŠxHxV): 29x20x56 cm

dřevo natural + šedá
(ŠxHxV): 40x30x145,3 cm

LILA Typ 6 LILA Typ 9LILA Typ 7 LILA Typ 10 LILA Typ 2

LILA Typ 1

nadčasová stolní lampa s dřevěnou trojnožkou a stínítkem
ze 100% bavlny, rozměry (ŠxHxV): 29x20x56 cm, materiál:

dřevo + textil, barevné provedení: natural + bílá, natural + šedá.

LILA stolní
nadčasová stojací lampa s dřevěnou trojnožkou a stínítkem ze 100% bavlny,
rozměry (ŠxHxV): 40x30x145,3 cm, materiál: dřevo + textil, barevné provedení:
natural + bílá, natural + šedá, černá + bílá, černá + šedá.

trendy lampy Všechny lampy jsou dodávány bez žárovky a jsou na skladě - ihned k odběru.

CINDA Typ 8
stojací,

materiál: kov,
barva nikl,

84x28x156 cm.
Model jen do

vyprodání zásob.

CINDA Typ 12
stojací,

  materiál: kov + textil,
barva: černá,

30x30x135 cm.
Model jen do

vyprodání zásob.

CINDA Typ 13
stojací,

materiál: kov + akryl,
barva stříbrná,
46x46x165 cm.
Model jen do

vyprodání zásob.

CINDA Typ 26
stojací, materiál: kov + dřevo,
barva černá, 40x70x150 cm.

Model jen do
vyprodání zásob.

CINDA Typ 27
stojací,

materiál: kov + dřevo,
tmavě šedá (antracit)
barva, 78x30x145 cm.

Model jen do
vyprodání zásob.

CINDA Typ 14
stolní,

materiál: kov + akryl,
barva stříbrná,
25x25x39 cm

CINDA Typ 1
stojací,

materiál: kov + mramor,
barva nikl,

120x35x230 cm.
Model jen do

vyprodání zásob.

CINDA Typ 2
stojací, materiál: kov,

barva černá,
35x35x125 cm.
Model jen do

vyprodání zásob.

CINDA Typ 5
stojací s trojnožkou,
materiál: kov, barva

černá, (VxŠ): 62x162 cm,
stínítko průměr 26 cm.

Model jen do
vyprodání zásob.

CINDA Typ 6
stojací s trojnožkou,
materiál: kov + látka,
barva černá + vzor,

(VxŠ): 155x53 cm, prům.
stínítka: 50 cm.
Model jen do

vyprodání zásob.
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JADE Typ 1
stojací, bílá barva,

materiál kov,
22x44x140 cm

JADE Typ 6
stojací,

barva: černá / zlatá,
materiál: kov,
55x40x160 cm

JADE Typ 9
stojací,

barva šedá,
materiál: kov,

30x30x139 cm.

JADE Typ 10
stojací s trojnožkou,

barva černá,
materiál: textil + dřevo,

39,5x39,5x135 cm

moderní lampy v čistých liniích, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. Typ žárovky E27 (není dodávána). Model jen do vyprodání zásob.JADE

CINDA
stojací lampy, rozměry jsou uváděny

v pořadí (ŠxHxV) v cm, dodávané
bez žárovky. Typ žárovky E27.

Typ žárovky E27 (není dodávána).

CINDA Typ 15
stojací,

materiál: nerezavějící
ocel + mramor + kov,
barevné provedení:
nikl + černý mramor,

(ŠxHxV): 90x30x166 cm,
nastavitelná do šířky 90 cm.

Model jen do
vyprodání zásob.

CINDA Typ 16
stojací,

materiál: nerezavějící
ocel + mramor + kov,
barevné provedení:
nikl + černý mramor,

(ŠxHxV): 170x38x200 cm,
nastavitelná do šířky 170 cm.

Model jen do
vyprodání zásob.

CINDA Typ 18
stojací,

materiál: kov + mramor,
látkové stínítko, černá barva,

(ŠxHxV): 160x40x216 cm,
nastavitelná do šířky 160 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

LILA stojací

1.880,- 1.880,- 1.690,- 1.880,- 930,-

990,-

3.150,- 2.290,- 2.270,-

3.990,-

2.790,-

3.540,-
2.430,- 2.360,-

4.150,-

1.810,-
1.760,- 1.790,- 3.190,- 2.890,-

1.790,-

730,- 1.470,- 1.120,- 2.690,- 3.040,-

1.970,-



LAVAL
elegantní stojanové zrcadlo, materiál: kovový stojan + dřevěný rám, barevné provedení:
bílá - zlatý ornament, bílá - jemný vzor, černá - jemný vzor nebo hnědá - vyřezávaný vzor.

Rozměry (ŠxV): 40x150 cm.

nová
barevná
provedení

EZRIN
elegantní stojanové zrcadlo, materiál:
kovový stojan + plastový rám, barevné 

provedení: stříbrná,
rozměry (ŠxV): 45x160 cm.

DUMAS
praktické zrcadlo na kolečkách, materiál:
kovový stojan + plastový rám, barevné

provedení: černá nebo bílá,
rozměry (ŠxV): 31x160 cm. V černém

provedení, pouze do vyprodání zásob.

ASUEL

zrcadlo, materiál: kovový stojan + 
plastový rám, barevné provedení: 

béžová, rozměry (ŠxV): 40x150 cm. 

elegantní stojanové

Malkia TYP 1
rozměr (ŠxD): 50x80 cm

černá barva

Malkia TYP 2
rozměr (ŠxD): 54x64 cm

bílá barva

Malkia TYP 6
rozměr (ŠxD): 60x90 cm

patinovaná stříbrná barva

Malkia TYP 7
rozměr (ŠxD): 64x94 cm

stříbrná barva

Malkia TYP 9
rozměr (ŠxD): 78x108 cm

bílá barva

elegantní zrcadla s dřevěným rámem v různých barevných provedeních, skladem ihned k odběru.

Malkia TYP 3
rozměr (ŠxD): 38x128 cm

stříbrná barva

Malkia TYP 4
rozměr (ŠxD): 29x145 cm

hnědá barva

Malkia TYP 5
rozměr (ŠxD): 38x128 cm

stříbrná barva

Malkia TYP 8
rozměr (ŠxD): 40x150 cm

bílá barva

Malkia TYP 10
rozměr (ŠxD): 81x111 cm, zlatá barva.

Model pouze do vyprodání zásob.

Malkia TYP 12
rozměr (ŠxD): 36x126 cm

smetanová barva

Malkia TYP 11
rozměr (ŠxD): 66x96 cm

stříbrná barva

Malkia TYP 13
rozměr (ŠxD): 62x72 cm

bílá barva

250 ZRCADLA

Malkia TYP 14
rozměr (ŠxD): 62 x 82 cm

bílo zlatá barva
Doplnění zásob 22.02.2021.

Malkia TYP 15
rozměr (ŠxD): 62x82 cm

zlatá barva

MALKIA zrcadla

hnědá - vyřezávaný vzor
černá - jemný vzor

bílá - jemný vzor
bílá - zlatý ornament

560,-
1.090,- 620,- 650,- 560,-

690,-
830,- 690,- 1.040,- 1.360,-

1.450,-

650,- 880,- 770,- 1.270,- 880,-
940,-

1.830,- 740,- 950,- 930,- 960,-
1.940,-



PANTOS
stojanové zrcadlo s designovým

+ dřevěný rám, barevné provedení:
rámem, materiál: kovový stojan

hnědá, rozměry (ŠxHxV): 42x30x158 cm. 

TARAN
praktické stojanové zrcadlo, materiál:

MDF, barevné provedení: bílá, červená,
hnědá nebo modrá, rozměry (ŠxV):

37x168 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

TARAN NEW
praktické stojanové zrcadlo

s věšákovou zádí,materiál: MDF, 
barevné provedení: bílá, rozměry

(ŠxV): 37x168 cm. 

novinka

novinka

elegantní stojanové zrcadlo,
materiál: kovový stojan
+ plastový rám, barevné
provedení: bílo-stříbrná,

rozměry (ŠxV): 45x170 cm.

CASIUS

novinka

elegantní stojanové zrcadlo, materiál:
kovový stojan + plastový rám, barevné

provedení: bílo - stříbrný rám,
zlatý rám, rozměry (ŠxV): 50x168 cm.

ODINE

890,- 1.250,-
1.150,-

1.099,- 1.170,-590,- 820,- 580,- 670,-

ELDER
věšák, materiál: kov + mramorová

podstava, provedení: černá
nebo bílá rozměry

(prům. x V): 37x175 cm.

věšák, materiál: kov,
provedení: bílá, rozměry
(prům. x V): 55x180 cm.

DION

(prům. x V): 37x173cm

věšák, materiál: kov + 
mramorová podstava,  

provedení: bílá, rozměry:

EFRAN

  provedení: černá, rozměry: 
(prům. x V): 37x173cm

věšák, materiál: kov + 
mramorová podstava,

černá bílá

CALVIN

ELISON zrcadla jednoduché elegantní zrcadla s kovovým rámem v různých provedeních, skladem ihned k odběru.

1.360,-
1.730,-

1.060,-
1.190,-

680,- 670,-
820,-

850,-

1.090,-

TYP 9
rozměr (ŠxD): 60x90 cm,

stříbrná/černá. Model
pouze do vyprodání zásob.

TYP 3
rozměr (ŠxD): 60x90 cm, stříbrná.
Model pouze do vyprodání zásob.

TYP 12
rozměr (ŠxD): 60x60 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

TYP 13
rozměr (ŠxD): 60x60 cm, matný.

Model pouze do vyprodání zásob.

TYP 14
rozměr (ŠxD): 60x60 cm,

černá/stříbrná. Model
pouze do vyprodání zásob.

LUSET
elegantní stojanové zrcadlo,

materiál: kovový stojan + plastový rám,
barevné provedení: zlatá,

rozměry (ŠxHxV): 44x35x154 cm.

1.380,- 1.550,- 2.150,-
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dub třešeň

ořechZRKADLOZRKADLOZRKADLO
SASKIA

lesklesklesk

AIDA NEW

dub cappuccino

zrcadlo, materiál:
MDF, provedení:

bílá lesk (ŠxV): 48x154 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

praktické stojanové zrcadlo, materiál: masivní
dřevo, barevné provedení dub nebo cappuccino,

(ŠxV): 38x149,5 cm.
stojanové zrcadlo - masivní dřevo, barva: ořech, třešeň,
nebo dub, (ŠxV): 58x150 cm.

NEPTUN
praktické zrcadlo na kolečkách,

materiál: MDF, barevné provedení: bílá, černá
nebo hnědá, rozměry (ŠxV): 40x168 cm.

1.290,-

1.090,-
1.280,-

2.480,-
2.650,-

praktické stojanové zrcadlo s úložným
prostorem, materiál: MDF, provedení:
bílá, rozměry (ŠxHxV): 40x40x164 cm.

Model pouze do vyprodání zásob.

praktické oválné zrcadlo na kolečkách, materiál:
MDF, barevné provedení: černá nebo

hnědá, rozměry (ŠxV): 40x168 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

ORKANDIADEM



buk

WILLY
věšák, materiál: kov

-stříbrný + dřevo
-buk, (ŠxHxV):
49x51x178 cm

SIMON
věšák, materiál: kov-
stříbrná + dřevo-buk,

průměr: 45 cm,
  výška: 174 cm

 

Platnost od 25.01.2021 až do vydání nového katalogu.

věšák, materiál: kov-stříbrná
+ oranžová, dřevo-buk, mramor-černá,

  průměr: 38 cm, výška: 180 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

TEAN
věšák, materiál: bambus

lakovaný, barevné provedení:
bílá + přírodní, průměr:
60 cm, výška: 174 cm.

Na skladě od 29.03.2021.

JIMY
věšák, materiál: kov

stříbrná + dřevo-
buk + mramor, průměr:
38 cm, výška: 180 cm,

Model pouze do vyprodání zásob.

HUBERT
věšák, materiál: chrom + buk

nebo olše, výška: 192 cm,
tloušťka podstavy 6,7cm

ELO
věšák - sluha,

  chrom + MDF foliovaná,
buk, (ŠxHxV): 46x30x110 cm

IVAN
věšák - sluha,

kov-chrom + dřevo-buk,
(ŠxHxV): 48x28x111 cm

OLDO
stojan na deštníky,

kov-chrom + sklo-černé,
  průměr: 26 cm,

výška: 60 cm

LUKE
věšák - sluha,

kov-stříbrná + dřevo-
buk + mramor-černý,

průměr: 30 cm
výška: 118 cm

FRANK
věšák - sluha se židlí
kov-stříbrná + MDF

foliovaná-buk,
(ŠxHxV): 50x46x119 cm

Ceny jsou včetně DPH, bez dekorace a platí do vyprodání zásob. Pokud zboží není skladem, informujte se o možnosti doobjednania.Za tiskové chyby neručíme! Rozměry uváděné u čalouněného nábytku mohou mít toleranci +/- 5 cm.
Tato tolerance není důvodem k reklamácii.Farebné odstíny materiálů v inzerci jsou orientační a nemusí být totožné s originálem. Leták platí do vydání dalšího čísla.

dodávka zboží 7 - 14 pracovních dní

SUNIL
věšák,

provedení: chrom + dřevo
přírodní, (ŠxHxV):

46x28x110 cm

Adresa prodejny, kde najdete nabízené zboží:

VASIL
věšák, materiál: kov/dřevo

provedení: lesklá
černá / přírodní dřevo,

průměr: 30 cm
výška: 198 cm

ZORO NEW
věšák,

provedení:
chrom / ořech,

průměr: 30,5 cm
výška: 182 cm

ELIAS
věšák - sluha, materiál:

kov + dřevo,
  barva: chrom + bílá,

(ŠxHxV): 40x30x107cm

OTMAR
věšák - sluha, materiál: kov,
provedení: šedá, (ŠxHxV):

46x30x108cm

HORST
věšák, provedení:
dřevo - přírodní

+ kov - bílá,
průměr: 30 cm
výška: 180 cm

JAKOB
designový věšák, materiál:

ohýbané březové dřevo,
provedení: dřevo natural,

rozměry: (ŠxHxV):
60x60x178 cm. Model

pouze do vyprodání zásob.

olše

věšák, provedení: kov - bílá nebo
černá, (ŠxHxV): 43x43x184cm 

Model pouze do vyprodání zásob.

BELVIN
věšák, materiál: kov-
černý + mramorová

podstava, průměr: 37 cm,
  výška: 175 cm.

LORIK
věšák, provedení:

kov-černý
průměr: 29 cm,
  výška: 172 cm.

 

SADIK
věšák, materiál: kov,

černá nebo bílá + plastová
podstava, průměr: 33 cm,

výška: 175 cm.

černá

ELOS
věšák, provedení:

bílý kov + mramorová
podstava, průměr:

37 cm, výška: 175 cm.

JIMY NEW
věšák, provedení: kov bílý,

černý nebo hnědý + mramorová
podstava, průměr: 37 cm, výška: 175 cm.

ALAN NEW
věšák, provedení: černý nebo

bílý kov + mramorová
  podstava, průměr: 37 cm,

výška: 175 cm.

FLOVER
věšák, přírodní nebo bílý
kov + plastová podstava,

průměr: 30,5 cm, výška: 171 cm.

GANIX

černá bílá bílá černá bílá hnědá

CHARLES

přírodní bílá

novinka

věšák, materiál: kov + dřevo,
provedení: černá + dub smoke

  (ŠxHxV): 49x49x179 cm

PLENTO

760,- 1.150,- 530,- 360,- 1.080,- 1.070,- 550,- 740,- 1.130,-

1.030,- 1.090,- 650,- 920,-

720,- 870,- 890,-

720,- 550,- 640,- 830,-

novinka
860,- 660,- 660,- 650,- 890,-1.450,- 650,-
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