
dotah dveří

KaRtÁČe PRotI 
PRaChU

zÁsUvKy 
s PlnovýsUvem 
a dotahem

Panty s tlUmením

zesílený hoRní 
a sPodní díl 
U řady n – 28 mm

Poctivý kus materiálu Pro dlouhou životnost
U nás žádné umělé sendvičové nalisování nečekejte, jen poctivý kus 
materiálu. Naše řada „N“ má zesílený horní i spodní díl pro větší stabilitu, 
pevnost a delší užívání.

vyRobeno
v ČesKU

18 mm

28 mm 18 mm

28 mm

nyní nově
vše s PlnoU výbavoU

Katalog nÁbytKU tRend
Český

výrobek

Če
ská kvalita

kartáČe
proti prachu

Dotah
Dveří

zásuvky
s Dotahem

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

skříň UNi  hloubka: 65 cm

skříň UNi  hloubka: 65 cm

Ve standardu:
 dotah dvěří
 zásuvky
 plný počet polic
 kartáče

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

 a bezproblémové užívání

Ve standardu:
 dotah dvěří
 zásuvky
 plný počet polic
 kartáče

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

Výška
220 cm

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

Výška
220 cm

Výška
240 cm

Výška
240 cm

 výška: 240 cm

â šířka cena

120 cm  14 422,–    

130 cm 14 843,–    

140 cm 15 247,–

150 cm  15 861,–    

160 cm 16 791,–    

170 cm  17 194,–    

180 cm  17 598,–    

190 cm 18 212,–    

200 cm 18 721,–    

 výška: 220 cm

â šířka cena

120 cm  13 913,–    

130 cm 14 422,–

140 cm  14 843,–    

150 cm  15 247,–    

160 cm  16 369,–    

170 cm  16 791,–    

180 cm  17 194,–    

190 cm  17 598,–    

200 cm  18 212,–    

 výška: 240 cm

â šířka cena

210 cm 22 721,–    

220 cm 23 440,–    

230 cm 24 054,–    

240 cm 24 651,–    

250 cm 25 265,–    

260 cm 26 195,–    

270 cm 26 809,–    

 výška: 220 cm

â šířka cena

210 cm 22 300,–    

220 cm 22 721,–    

230 cm 23 633,–    

240 cm 24 247,–    

250 cm 24 861,–    

260 cm 25 791,–    

270 cm 26 405,–    

úchyt kov

2 Uvedené ceny jsou s DPH.

Dveře skříně možno doplnit 
zrcadly o šířce 50 cm (po stranách), 
za příplatek 1 694 Kč/ks.

Ukázky libovolných možností kombinace nabízených barev

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

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

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

Če
ská kva

lita

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

Ve standardu:
 dotah dvěří
 zásuvky
 plný počet polic
 kartáče

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

skříň DUO
 výška: 220 cm,  hloubka: 65 cm

skříň tiPO
 výška: 220 cm,
 hloubka: 60 cm

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

skříň DUO
 výška: 240 cm,  hloubka: 65 cm

Ukázky různých možností kombinace nabízených barev

â šířka cena

120 cm 10 229,–

130 cm 10 650,–

140 cm 11 053,–    

150 cm 11 667,–    

160 cm 12 282,–    

170 cm 12 685,–    

180 cm 13 106,–    

190 cm 13 913,–    

200 cm 14 334,–    

210 cm 15 141,–    

220 cm 15 966,–    

230 cm 16 369,–    

240 cm 17 194,–    

250 cm 17 598,–    

260 cm 18 019,–    

270 cm 18 422,–    

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

Pro šířky:
210, 220, 230 cm

Pro šířky:
240, 250, 260, 270 cm

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

v barvě korpusu

Pro šířky:
120 cm

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

KomoDA

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

KomoDAKomoDA

2 632 ,–  

â šířka cena

120 cm 17 405,–    

130 cm 18 528,–    

140 cm 19 142,–    

150 cm 19 756,–    

160 cm 20 457,–    

170 cm 21 072,–    

180 cm 21 493,–    

190 cm 21 896,–    

â šířka cena

200 cm 23 019,–    

210 cm 25 984,–    

220 cm 26 598,–    

230 cm 27 212,–    

240 cm 28 335,–    

250 cm 28 756,–    

260 cm 29 160,–    

270 cm 29 563,–    

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

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

Pro šířky:
210, 220, 230 cm

Pro šířky:
240, 250, 260, 270 cm

úchyt kov

Uvedené ceny jsou s DPH. 3

Ukázky libovolných 
možností kombinace 

nabízených barev

â šířka cena

120 cm 16 984,–    

130 cm 18 019,–    

140 cm 18 721,–    

150 cm 19 335,–    

160 cm 19 756,–    

170 cm 20 668,–    

180 cm 21 072,–    

190 cm 21 493,–    

â šířka cena

200 cm 22 300,–    

210 cm 25 370,–    

220 cm 26 195,–    

230 cm 26 809,–    

240 cm 27 721,–    

250 cm 28 335,–    

260 cm 28 756,–    

270 cm 29 160,–    

Není součástí skříně

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

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

skříň kOMBi 8B
 výška: 220  â šířka: 270 cm,
 hloubka: 62 cm

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

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

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

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

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

rohová skříň kOMBi ROH
 výška: 220 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 90 cm

9 913,–

8 808,–

8 492,–

8 334,–

20 493,–

7 088,–

21 721,–

6 351,–

skříň kOMBi 7B
 výška: 220 cm, â šířka: 225 cm,
 hloubka: 62 cm

22 037,–

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

20 808,–

skříň kOMBi 6B
 výška: 220 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 62 cm

17 212,–

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

15 983,–

skříň kOMBi 5B
 výška: 220 cm, â šířka: 135 cm,
 hloubka: 62 cm

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

14 036,– 14 650,–

skříň kOMBi 4B
 výška: 220 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 62 cm

11 492,–

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

10 264,–

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

6 650,–

skříň kOMBi 2B
 výška: 220 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 62 cm

8 685,–

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

8 071,–

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

4 720,–
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sektorová skříň N–006
 výška: 195 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

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

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

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

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

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

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

6 965,–

6 965,– 9 264,–

6 211,–

8 001,–

11 650,–

13 159,–

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná 
skleněná výplň
tloušťka 5 mm.
Nelze s panty 
s tlumením.

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná 
skleněná výplň
tloušťka 5 mm.
Panty s tlumením 
se nevztahují na 
Alu dvířka.

Hliníkový 
rámeček, 
středně mléčná 
skleněná výplň 
tloušťka 5 mm. 
Nelze s panty 
s tlumením.

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

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

9 895,–

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná skleněná 
výplň tloušťka 5 mm.
Nelze s panty 
s tlumením

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

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

7 615,–

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

6 737,–

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

5 632,–

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

6 492,–

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

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

6 895,–

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

7 000,–
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sektorová skříň N–029
 výška: 160 cm, â šířka: 80 cm,
 hloubka: 43 cm

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

6 948,– 3 684,–

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

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

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

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

6 211,– 3 491,– 7 825,–

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

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

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

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

4 720,– 4 790,– 4 106,– 6 211,–

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

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

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

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

3 772,–

6 141,–

6 035,– 3 070,–

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

7 509,–
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sektorová skříň N–034
 výška: 118 cm, â šířka: 110 cm,
 hloubka: 43 cm

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

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

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

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

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

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

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

6 404,–

8 106,–

7 106,–

7 930,–5 790,– 6 457,–

7 930,–

Hliníkový rámeček, středně mléčná 
skleněná výplň tloušťka 5 mm.
Nelze s panty 
s tlumením.

Skleněná výplň z čirého skla
tloušťka 5 mm

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

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

7 808,–

sektorová skříň N–043
 výška: 118 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 43 cm
Hliníkový rámeček, středně mléčná 
skleněná výplň tloušťka 5 mm.
Nelze s panty 
s tlumením.

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

6 825,–

Skleněná výplň z čirého skla
tloušťka 5 mm

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

3 597,–

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

4 281,–

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

7 474,–

13 246,–

11 159,–
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sektorová skříň N–048
 výška: 118, â šířka: 60 cm,
 hloubka: 43 cm

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

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

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

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

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

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

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

sektorová skříň N–056
 výška: 90 cm, â šířka: 130,
 hloubka: 43 cm

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

9 439,–

4 263,–

6 404,–

5 737,–

2 369,–

7 299,–7 808,–

10 106,–

6 614,–

7 439,–

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

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

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

5 895,– 3 895,–

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

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

4 106,– 3 895,–
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Zleva: noční stolek N-134, postel N-149, noční stolek N-134, rohová skříňka N-095, polička N-118, skříňka N-067, skříňka N-028, 
skříň UNI 270 × 240 cm

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

5 369,–

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

5 281,–

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

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

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

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

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

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

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

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

2 772,–

5 088,–

3 474,–

5 088,–

5 456,–

6 369,–

3 860,–

2 667,–

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

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

3 772,– 3 772,–

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

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

3 491,– 3 281,–
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sektorová skříň N–076
 výška: 90 cm, â šířka: 45 cm,
 hloubka: 43 cm

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

sektorová skříň N–078
 výška: 45 cm, â šířka: 180 cm,
 hloubka: 53 cm

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

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

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

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

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

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

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

7 439,–

5 369,–

1 947,–

4 614,–

4 299,–

6 895,–

5 878,–

6 158,–

6 948,–

5 632,–

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

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

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

3 386,–

4 965,–

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

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

6 737,– 3 684,–
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Zleva: konferenční stolek N-131, skříňka N-043, skříňka N-086, skříňka N-043

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

4 018,–

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

3 281,–

sektorová skříň N–092
 výška: 45 cm, â šířka: 90 cm,
 hloubka: 53 cm

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

3 404,– 4 141,–

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

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

3 404,– 4 421,–

43 cm53 cm 53 cm 43 cm

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

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

5 544,– 1 755,–

43 cm 43 cm

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

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

2 158,– 2 369,–

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

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

2 877,– 1 842,–

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

2 053,–

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

1 755,–
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polička N–113
 výška: 40 cm, â šířka: 120 cm,
 hloubka: 20 cm

1 544,–

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

1 140,–

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

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

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

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

2 158,– 1 947,– 1 842,– 825,–

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

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

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

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

1 842,– 4 088,– 2 053,– 1 544,–

Hliníkový rámeček, 
středně mléčná 
skleněná výplň
tloušťka 5 mm.
Nelze s panty 
s tlumením.

Skleněná výplň 
z čirého skla
tloušťka 5 mm

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

614,–

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

825,– 

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

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

1 035,–

N–117 â šířka: 60 cm

614,–

N–118 â šířka: 90 cm

719,–

N–120 â šířka:150 cm

930,–

N–119 â šířka: 120 cm

825,–

3 070,–

poličky  hloubka: 20 cm,  tl.: 2,8 cm

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

2 369,–

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

3 281,–

66 cm

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

6 527,–
50

58 cm

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

6 930,–
30 40
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Zleva: konferenční stolek N-130, noční stolek N-135, skříňka N-089, skříň N-026

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

58 cm

58 cm

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

7 123,–

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

9 544,–

40

40

40

40

konferenční stolky
 výška: 50 cm

N–128
â šířka: 80 cm, hloubka: 80 cm

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

2 877,–

3 070,–

konferenční stolky  výška: 50 cm

N–130
â šířka: 90 cm,  hloubka: 60 cm

2 562,–

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

3 281,–

N–131
â šířka: 90 cm,  hloubka: 90 cm

3 281,–

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

2 211,–

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

2 895,–
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Výška 14 cm

noční stolek N–138
 výška: 45 cm, â šířka: 55 cm,
 hloubka: 43 cm

2 737,–

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

3 404,–

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

N–139
â šířka: 86 cm
Pro matraci 80 × 200 cm

N–140
â šířka: 96 cm
Pro matraci 90 × 200 cm

3 491,–

3 684,–

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

N–141
â šířka: 86 cm
Pro matraci 80 × 200 cm

N–142
â šířka: 96 cm
Pro matraci 90 × 200 cm

3 491,–

3 684,–

N–144
 hloubka: 95 cm

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

N–143
 hloubka: 85 cm

2 369,–

2 456,–

Výška 11 cm

bočnice k upevnění na postel  N–145
 výška: 45 cm, â šířka: 200 cm,  hloubka: 2,8 cm

N–147
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

8 404,–

8 194,–

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

N–146
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

8 194,–

8 404,–

N–149
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

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

N–151
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

11 369,–

11 159,–

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

N–150
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

pevný rošt – 28 lamel, bez polohování,
kaučukové duo kapsy na kolíku, 4 × výztuha v bederní 

oblasti, nosnost 120 kg
úložný prostor

11 159,–

11 369,–

N–153
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

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

pevný rošt – 28 lamel, bez polohování, 
kaučukové duo kapsy na kolíku, 4 × výztuha v bederní 

oblasti, nosnost 120 kg
úložný prostor,

možnost použít
laťkový rošt

možnost použít
laťkový rošt

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

2 632,–

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

2 421,–

Bez roštu, s úložným prostorem Bez roštu, s úložným prostorem

1 737,–
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Výška 14 cm

10 281,–

10 492,–

N–165
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

postele N–164  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

14 527,–

14 738,–

N–155
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

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

polohovac rošt – 28 lamel,
polohování hlava, výklop od nohou, píst,

kaučukové duo kapsy na kolíku,
4 × výztuha v bederní oblasti,manipulační poutko, nosnost 120 kg

úložný prostor

polohovac rošt – 28 lamel,
polohování hlava, výklop od nohou, píst,

kaučukové duo kapsy na kolíku,
4× výztuha v bederní oblasti, manipulační poutko, nosnost 120 kg

úložný prostor

14 527,–

14 738,–

N–157
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

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

N–159
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

7 527,–

7 316,–

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

N–158
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

Výška 14 cm 7 316,–

7 527,–

postele N–160  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

postele N–171  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 146 cm
 Pro matraci 2× 70 × 200 cm

Bez roštu, bez úložného prostoru

Bez roštu, bez úložného prostoru

pevný rošt – 28 lamel, bez polohování, 
kaučukové duo kapsy na kolíku, 

4 × výztuha v bederní oblasti, nosnost 120 kg,
bez úložného prostoru

N–163
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

10 492,–

10 281,–

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

N–162
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

polohovac rošt – 28 lamel,
polohování hlava, výklop od nohou, píst,

kaučukové duo kapsy na kolíku,
4 × výztuha v bederní oblasti,manipulační poutko, nosnost 120 kg

 bez úložného prostoru

7 141,– 7 141,–

postele N–170  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 146 cm
Pro matraci 2× 70 × 200 cm

Bez roštu, bez úložného prostoru

Bez roštu, bez úložného prostoru

13 650,–

13 861,–

N–167
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

postele N–166  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

13 650,–

13 861,–

N–169
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

postele N–168  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 166 cm
Pro matraci 2× 80 × 200 cm

pevný rošt – 28 lamel, bez polohování, 
kaučukové duo kapsy na kolíku, 

4 × výztuha v bederní oblasti, nosnost 120 kg,
bez úložného prostoru

N–161
â šířka: 186 cm
Pro matraci 2× 90 × 200 cm

polohovac rošt – 28 lamel,
polohování hlava, výklop od nohou, píst,

kaučukové duo kapsy na kolíku,
4 × výztuha v bederní oblasti,manipulační poutko, nosnost 120 kg

 bez úložného prostoru
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Výška 14 cm

vzorník korpusů a předních ploch

BUk tŘeŠeŇ DUB BŘÍZa BĚleNÉ 
DŘevO OŘeCH saND BÍlá

HlaDká lYON JilM

vzorník úchytů

a C e G

B D F vĚŠák

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

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

1 503,– 3 300,–

vzorník pouze pro přední plochy (dveře a čela zásuvek)

Příplatek
za lesk 20 %.

ZeleNá MODRá slONOvá kOst
BÍlá

(vysoký lesk)

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

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

28 lamel,
pevný bez polohování,

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

28 lamel,
polohování hlava,

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

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

Váš prodejce:

postele N–173  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 146 cm
Pro matraci 2× 70 × 200 cm

postele N–172  výška: 45 cm, výška čela: 90 cm,  hloubka: 206 cm
â šířka: 146 cm
Pro matraci 2× 70 × 200 cm

8 018,–8 018,– Bez roštu, s úložným prostorem Bez roštu, s úložným prostorem


