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VIgO

dílů  do obývacího pokoje a jídelny.12

2055Kč4530Kč
660Kč

805Kč

komoda 2d3s
156 / 84,5 / 41,5 cm

komoda 2d1s
106 / 84,5 / 41,5 cm

TV stolek 1d/160
156 / 61 / 41,5 cm

konferenční stůl 90
90 / 35,5 / 60 cm

rozkládací stůl 135/184
135-184 / 78 / 86 cm

nízká vitrína 2d2w
98 / 156,5 / 41,5 cm

vnitřek 
skříně 

police 150
150 / 21 / 20 cm

police 100
100 / 21 / 20 cm

skříň 4d
106 / 202 / 56 cm

otevřený regál 1d1s
68 / 202 / 41,5 cm

vitrína 1d1w1s
68 / 202 / 41,5 cm

3705Kč 

4150Kč  6185Kč 6460Kč 6270Kč 4530Kč 7835Kč

1885Kč

závěsný regál 160
156 / 40 / 32 cm

novinkaN

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 16 mm, olepené folií 

ve vysokém lesku
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS

BARVA: bílý lesk
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JAZZ

dílů do obývacího pokoje, ložnice 
a dětského pokoje.

17

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
regálu

PC stůl1d2s/120 
120 / 75 / 60 cm

TV stolek 1d1s/125 
126,5  / 51 / 40 cm

konferenční stůl 120 
120 / 50,5 / 60 cm

3390Kč 2545Kč1695Kč

komoda 3d2s 
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 4s 
86,5 / 95 / 40 cm

nízká vitrína 2d1w1s
96,5 / 172 / 40 cm

komoda 4d1s
159,5 / 95 / 40 cm

4660Kč 3350Kč

4980Kč

5085Kč

regál 2d1s
56 / 210 / 40 cm

skříň 4d1s
86,5 / 210 / 59 cm

skříň se zrcadlem 3d4s
126,5 / 210 / 59 cm

rohová skříň 2d
101,5 / 210 / 101,5 cm

otevřený regál 1d1s
56 / 210 / 40 cm

vitrína 1d1w1s
56 / 210 / 40 cm

4810Kč

6355Kč 9405Kč 8705Kč

4175Kč5065Kč

závěsný regál 120
120 / 40 / 23 cm

police 120
118,5 / 26,5 / 21,5 cm

1230Kč

640Kč

postele 140 s úl. prostorem
147,5 / 89,5 / 207 cm 8660Kč

bez matrace

kaštan nairobi

kaštan nairobi

dub sonoma

dub sonoma

bílá

bílá
postele 160 s úl. prostorem

167,5 / 89,5 / 207 cm 9130Kč
bez matrace

barevnostní varianty postele 140 s úl. prostorem

barevnostní varianty postele 160 s úl. prostorem

3

3

postel 160 s úl. prostorem a policemi
167,5 / 89,5 / 223 cm

postel 1s/90
206 / 86,5 / 991 cm

postel 2s/90
94 / 71,5 / 205 cm

noční stolek 1s
46,5 / 45 / 40 cm

9730Kč5085Kč 6690Kč

1145Kč

bez matracebez matrace bez matrace

N N

N

N

•	horní deska lDtD tl. 32 mm, hrana aBS
•	kuličkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	plastové nožky
•	korpus ze zesílené lDtD tl. 32 mm, aBS
•	kovové úchyty

BARVA: kaštan nairobi / onyx
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dílů do obývacího pokoje a ložnice.13

komoda 3d 
135 / 89,5 / 37,5 cm

komoda 2d
90 / 89,5 / 37,5 cm

6775Kč

7155Kč

4550Kč

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
regálu

TV stolek 2d
150 / 47,5 / 44,5 cm

4140Kč

police 120
120 / 21 / 20 cm

police 80
80 / 21 / 20 cm

730Kč

625Kč

regál 2d pravý
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

skříň 2d
90/ 195,5 / 56 cm

skříň 3d z lustrem
135 / 195,5 / 56 cm

otevřený regál 1d levý
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

vitrína 1d1w levá
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

5435Kč 7530Kč 11695Kč4080Kč6095Kč

nízká vitrína 1d1w
90 / 159,5 / 37,5 cm

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

postel 160
166 / 84 / 210 cm

7855Kč

noční stolek 1s
50 / 42 / 39,5 cm

2590Kč
bez roštu i matrace

N N

N

RODAN

•	horní deska lDtD tl. 22 mm, hrana aBS
•	kolečkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 19 mm, hrana aBS
•	korpus z lDtD tl. 16 mm, aBS
•	mDF úchyty

BARVA: dub craft zlatý / bíliá
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dílů do obývacího pokoje, jídelny, 
předsíně a dětského pokoje

15

vnitřek
skříně

komoda 2d1s
83 / 85 / 34 cm

komoda 3d2s
123 / 85 / 34 cm

1470Kč 2375Kč

závěsná skřínka 1d
120 / 55 / 23 cm

950Kč
panel 120

120 / 45,5 / 23 cm

685Kč

vitrína 2d1w1s/80
83 / 144 / 34 cm

otevřený regál 1s
50 / 195 / 34 cm

vitrína 1d1w1s
50 / 195 / 34 cm

regál 2d1s
50 / 195 / 34 cm

skříň 4d
83 / 195 / 55 cm

2210Kč 1550Kč 1860Kč 1860Kč 2790Kč

konferenční stůl
120 / 55 / 59 cm

PC stůl1s
120 / 77 / 54 cm

TV stolek 2d1s
123 / 42 / 38 cm

995Kč 1325Kč 1510Kč

postel 1s/90
95,5 / 60 / 203 cm

2830Kč

skříňka 1d1s
83 / 42 / 34 cm

věšák se zrcadlem
80 / 153 / 22 cm

1015Kč1030Kč
bez roštu i matrace

TIps

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kolečkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	korpus ze zesílené lDtD tl. 16 mm, aBS
•	plastové úchyty

BARVA: dub sonoma / dub sonoma
                bílá / dub sonoma
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ONYX

dílů do obývacího pokoje, jídelny a dětského pokoje.12

2160Kč645Kč 770Kč

komoda 3d3s
120 / 85 / 42 cm

komoda 2d1s
80 / 85 / 42 cm

TV stolek 2d
130 / 45 / 46 cm

konferenční stůl 120
120 / 44,5 / 60 cm

nízká vitrína 2d2w
80 / 147 / 42 cm

vnitřek 
skříně 

vnitřek
regálu 

police 120
118 / 25 / 22 cm

police 80
78 / 25 / 22 cm

regál 2d levý
50 / 200 / 42 cm

skříň 4d
80 / 200 / 58 cm

otevřený regál 1d levý
50 / 200 / 42 cm

vitrína 1d1w levá
50 / 200 / 42 cm

3530Kč 3530Kč

6370Kč 6205Kč 5085Kč 4005Kč 4980Kč 7160Kč
možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

novinkaN

4205Kč

PC stůl 1d1s/120
120 / 77,5 / 47,5 cm

•	horní deska lDtD tl. 22 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 19 mm, hrana aBS
•	plastové nožky
•	korpus z lDtD tl. 16 mm, aBS

BARVA: dub craft zlatý / bílá
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dílů do obývacího pokoje a ložnice15

skříň 2d 
90 / 204,5 / 58  cm

skříň 6d 
133 / 210/ 58 cm

 police do skříně 6d 
szer 86,1 cm x gł 53,8 cm
szer 41,9 cm x gł 53,8 cm

skříň 8d 
177 / 210/ 58 cm

 police do skříně 8d 
szer 86,1 cm x gł 53,8 cm

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

zrcadlo
90 / 67 / 12 cm

toaletka
90 / 75 / 39,5 cm

komoda 1d3s
120 / 75 / 43,5 cm

nízká vitrína 1d1w 
90 / 137,5 / 37  cm

vysoká vitrína 1d1w
90 / 204,5 / 37  cm

police 135
 135 / 30 / 21,5 cm

770Kč

5230Kč

7190Kč

1720Kč

2910Kč 4220Kč

5995Kč 7835Kč
490Kč 9485Kč

700Kč

TV stolek 2d2s/150
150 / 45,5 / 43,5 cm

3875Kč
postel 160

163,5 / 92 / 205 cm

5540Kč
komoda 4s

90 / 97 / 44,5     cm

3875Kč
noční stolek 2s
45 / 51,5 / 35 cm

1385Kč
bez roštu i matrace

možnosti sestavení 
dveřních panelů skříní 8d

3

možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni

lAURA

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	plastové nožky
•	korpus z lDtD tl. 16 mm, hrana aBS

BARVA: dub wellington / bílá
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gREss

závěsný regál 160 
161/ 30 / 25,5 cm zrcadlo 90

93 / 70 / 2 cm

police 140
139 / 31 / 22 cm

závěsná skřínka 2d
 140 / 30 / 25 cm

police 90
 93 / 31 / 22 cm

komoda 2d4s
140 / 96 / 39 cm

komoda 5s
63 / 118 / 39 cm

komoda 4s
93 / 96 / 39 cm

komoda s barem 2w3s1b 
140 / 118 / 39 cm

komoda 4d
93 / 96 / 39 cm

TV stolek 2d1s
140 / 51 / 55 cm

TV stolek 3s/160
161 / 47 / 40 cm

konferenční stůl 110
110 / 50 / 61 cm 

stolek 70
66,5 / 50 / 38 cm

konferenční stůl 75
75 / 50 / 75 cm

PC stůl 1d3s/150
155 / 76 / 67 cm

PC stůl 1d1s/120
115 / 76 / 67 cm

1020Kč1370Kč 885Kč1580Kč 755Kč1750Kč2200Kč1375Kč

rozkládací stůl 
160 / 210

 161 / 77 / 91 cm

4310Kč

3620Kč5310Kč

3685Kč3520Kč 5840Kč4160Kč4820Kč2920Kč4295Kč

noční stolek 1s
63 / 29 / 39  cm

postel 160
181 / 71 / 205 cm

3615Kč1600Kč
bez matrace a roštu

skříň 2d1s
93 / 192 / 55  cm

regál 1d1s L/P
63 / 192 / 39 cm

otevřený regál 1s/60
63 / 192 / 39 cm

vitrína 1w1s L/P
63 / 192 / 39 cm

otevřený regál 1s/90
93 / 192 / 39 cm

vnitřek 
regálu

vnitřek 
skříně  

4595Kč 3765Kč 4310Kč 4615Kč 5685Kč

nástavec 3d
161 / 48 / 55 cm

3030Kč

skříň 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

skříň se zrcadlem 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

8870Kč 9245Kč
možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni

dílů do obývacího pokoje, jídelny, 
ložnice nebo dětského pokoje. 

28
•	horní deska lDtD tl. 22 mm, hrana aBS
•	kuličkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	plastové nožky
•	korpus z lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	plastové úchyty ve stříbrné barvě

BARVA: dub sonoma
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 dílů do obývacího a dětského pokoje17

vnitřek
skříně

vnitřek
skříně

konferenční stůl 100
100 / 50 / 60 cm

2055Kč

PC stůl 1d1s/120
120 / 75 / 60 cm

TV stolek 1d1s/125
126,5 / 57,5 / 40 cm

4660Kč 4150Kč

komoda 4s
86,5 / 88 / 40 cm

komoda 3d2s
126,5 / 99,5 / 40 cm

5651Kč

6885Kč

závěsný regál 120
120 / 38 / 26 cm

1570Kč

police 120
120 / 26,5 / 21,5 cm

680Kč

nízká vitrína 2d2w1s 
86,5 / 135 / 40 cm

vitrína 1d1w1s
51,5 / 203 / 40 cm

skříň 2d2s
86,5 / 203 / 59 cm

rohová skříň 2d
101 / 203 / 101 cm

otevřený regál 1d1s
51,5 / 203 / 40 cm

police do skříně 2d2s
39 / 154 / 40 cm

6250Kč 5930Kč 7835Kč 8685Kč4895Kč 995Kč

noční stolek 1s
51,5 / 44 / 40 cm

1990Kč

truhla
86,5 / 47 / 45 cm

3285Kč
bez matrace bez matrace

postel 1s/90
97 / 89,5 / 205,5 cm

6140Kč

válenda 2s/90
207 / 71,5 / 95 cm

7310Kč

typy postelí s úl. prostorem
pro mládež

2Konferák na 
kolečkách je velmi 
praktická věc.

!

MAgEllAN

•	horní deska zesílená lDtD tl. 32 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 20 mm, mDF výplně
•	kovové dekorační prvky
•	korpus ze zesílené lDtD tl. 32 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: borovice vintage
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typy postelí s úl. prostorem
pro mládež

ARsAl

vnitřek
skříně

skříň 2d1s 
103,5 / 200,5 / 59 cm

regál 1d2s 
68,5 / 200,5 / 46 cm

vitrína 2w2s 
103,5 / 200,5 / 46 cm

vitrína 1w2s 
68,5 / 200,5 / 46 cm

otevřený regál 2s 
68,5 / 200,5 / 46 cm

konferenční stůl 130
129,5 / 50 / 65 cm

rozkládací stůl 160/210
163,5-213,5 / 93 / 75,5 cm

závěsný regál 
143,5 / 40 / 32 cm

police 140 
143,5 / 24 / 25 cm

komoda 3d2s 
143,5 / 90,5 / 46 cm

komoda 
s barem 1d1w1s1b

103,5 / 131 / 46 cm

kredenc 2d2w4s
163,5 / 131 / 46 cm

4400Kč5285Kč7045Kč 4835Kč 6155Kč

2300Kč 4265Kč

1345Kč

580Kč

4400Kč

4835Kč 7930Kč

TV stolek 3s/140
143,5 / 48,5 / 52 cm

3510Kč

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

dílů do obývacího pokoje a jídelny13

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kuličkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16mm
•	ozdobné lišty mDF olepené folií
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

bARVA: dub kamenný / nordická borovice
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CANDY 

regál 1d pravý
50 / 205 / 38 cm

skříň 2d 
100 / 205 / 62 cm

skříň 5d 
157 / 205 / 62 cm

vnitřek 
regálu

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

komoda 2d4s
160 / 86 / 42 cm

závěsná vitrína 1d1w
70,5 / 125 / 38  cm

nízká vitrína 1d1w 
70,5 / 152 / 38  cm

vitrína 1d1w
70,5 / 205 / 38  cm

otevřený regál 1d
50,5 / 205 / 38 cm

komoda 2d1s
91 / 86 / 42 cm

konferenční stůl 110
 110 / 45 / 60 cm

TV stolek 2d1s
 160 / 52 / 42 cm

dílů do obývacího pokoje a ložnice15
police 135

 135 / 30 / 23 cm

1485Kč

2270Kč

6020Kč

4940Kč

6770Kč 3820Kč

4535Kč

5190Kč

7990Kč

5255Kč 8920Kč 17085Kč
možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

PC stůl 1d1s/120
120 / 77,5 / 47,5 cm

4205Kč

postel 160
166 / 90 / 206 cm

5095Kč

noční stolek 1s
 45 / 44 / 42 cm

1615Kč
N N

N N

N

bez roštu i matrace

•	horní deska lDtD tl. 22 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 22 mm, ve folií
•	plastové nožky
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: dub craft tmavý / bílá
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JAggER

do obývacího pokoje a ložnice16

konferenční stůl 100
100 / 50 / 55 cm

TV stolek 1s/155
154 / 45 / 43 cm

komoda 4s
80 / 91,5 / 35,5 cm

2820Kč

4235Kč 3770Kč

zrcadlo 60
63,5 / 61,5 / 3 cm

1080Kč

police 80
80 / 6 /18 cm

550Kč

závěsná skřínka 1d
109,5  / 35,5  / 34 cm

1560Kč

postel 160 s úl. prostorem
167 / 92,5 / 208 cm

postel 160 s úl. prostorem - čalouněná
167 / 92,5 / 208 cm

10230Kč 11055Kč
bez matrace bez matrace

lavice 160
167,5 / 40,5 / 43,5 cm

3410Kč

noční stolek 1s
50 / 92,5 / 34  cm

1865Kč

vnitřek
skříně

vnitřek
skříně

komoda 2d1w2s
120/ 103 / 35,5 cm

5930Kč

nízká vitrína 2d2w1s
100 / 160 / 35,5 cm

vitrína 1d1w1s
50 / 210 / 43 cm

skříň 2d2s
100 / 210 / 58 cm

skříň se zrcadlem 3d2s
160,5 / 213,5 / 60 cm

police do skříně 2d2s
96,5  / 162 / 40 cm

6355Kč 4280Kč 7520Kč 13555Kč 1190Kč

varianty postele 1602
možnost leD osvětlenimožnost leD osvětlenimožnost leD osvětlenimožnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 18 mm, hrana aBS
•	kuličkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: dub monastery / černá
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NEVIO

CANYON

dílů do obývacího pokoje6

nízká vitrína 1d1w2s
113 / 144 / 42 cm

vitrína 1d1w
83/ 206 / 42 cm

TV stolek 2s/140
143 / 48 / 57 cm

komoda 2d4s
174 / 92 / 42 cm

police 135
137 / 20 / 23 cm

7940Kč 6845Kč5020Kč 7940Kč

815Kč

možnost leD osvětlenimožnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

konferenční stůl 110
110 / 47 / 65 cm

3630Kč

novinkaN

novinkaN

dílů do obývacího pokoje6

konferenční stůl 1s/110
110 / 45 / 65  cm

police 150
152 / 22 / 20 cm

5170Kč

1005Kč

vysoká vitrína 1d1w
67 / 205 / 38 cm

nízká vitrína 1d1w
67 / 144 / 38 cm

komoda 2d3s
180 / 86 / 42 cm

TV stolek 1d1k/160
159 / 58 / 42 cm

6115Kč4660Kč8215Kč5115Kč
možnost leD osvětlenimožnost leD osvětlenimožnost leD osvětleni

Ozdobné boční lišty 
zaručují nábytku moderní 
vzhled a dokreslují jeho  
luxusní design. Decentní 
prvky v barvě grafitu 
dokreslují výjimečnost 
této kolekce.

!

•	horní deska lDtD tl.16 mm, hrana aBS
•	pojezdy typu quadro
•	čela a dvířka lDtD tl.16 mm a mDF rám
•	korpus lDtD tl.16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty v barvě chromu

BARVA: dub craft zlatý

•	horní deska lDtD, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy
•	čela a dvířka mDF
•	korpus lDtD tl.16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: dub craft zlatý
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DIEsEl

•	horní deska zesílená lDtD tl. 32 mm,          
hrana aBS

•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	korpus lDtD tl. 28 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: dub madura / wellington

skříň 2d2s 
86 / 210,5 / 59 cm

otevřený regál 1d1s 
56 / 210,5 / 36 cm

rohová skříň 2d 
100,5 / 210,5 / 100,5 cm

regál 2d1s 
56 / 210,5 / 36 cm

vnitřek 
regálu

vnitřek
skříně

kontejnér 3s
46 / 57,5 / 36,5 cm

komoda 4s
86 / 90,5 / 36 cm

police 100
 100 / 20 / 21,5 cm

PC stůl  
104 / 75,5 / 60 cm

PC stůl 1d1s/120
120 / 75,5 / 60 cm

860Kč

2035Kč

3930Kč 6610Kč3820Kč 6700Kč4545Kč

2060Kč4205Kč

vnitřek
skříně

postel 2s/90 
207 / 71,5 / 95 cm

5785Kč
bez matrace

Systém Diesel nabízí zajímavě 
řešený kontejner. aplikace 

koleček místo nožek navyšuje 
jeho využití v interiéru.

Pozor:

 dílů do obývacího a dětského pokoje10
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police 120
120 / 30 / 25 cm

zrcadlo 120
120 / 60 / 3 cm

vitrína 2d1w1s
 95 / 152,5 / 44 cm

1125Kč 3785Kč

komoda 2d4s
147,5 / 92 / 44 cm

TV stolek 2d
140 / 51,5 / 44 cm

komoda 2d2s
95 / 92 / 44 cm

rohový nástavec 1w
 52 / 118 / 52 cm

rohová komoda 1d1s
 59 / 92 / 59 cm

5305Kč

8345Kč5685Kč

4545Kč 3785Kč 7965Kč

konferenční stůl 120
120 / 55 / 59 cm

3785Kč

vitrína 1w2s pravá
 50 / 210 / 44 cm

skříň 2d2s
 95 / 210 / 58 cm

vnitřek
skříně

vitrína 2w2s
 95 / 210 / 44 cm

7585Kč 9105Kč 9105Kč

dílů do obývacího pokoje a jídelny12

sAlMA

•	horní deska mDF tl. 22 mm, olepená folií
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 16 mm, olepené folií
•	dřevěné nožky
•	korpus lDtD tl. 16mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: višeň
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TIffANY

dílů do obývacího pokoje, jídelny, 
ložnice nebo předsíně.

27

police 130
130 / 26,5 / 21,5 cm

police 90
90 / 26,5 / 21,5 cm

závěsná skřínka 1w
130 / 40 / 23,5 cm

noční stolek 1s
49 / 48 / 37 cm

komoda 4s
94 / 90 / 37 cm

komoda 2d1s
94 / 90 / 37 cm

komoda 3d1s
139 / 90 / 37 cm

komoda
s barem 1d1w1s1b

94 / 125 / 37 cm

komoda
s barem 2w3s1b

154 / 125 / 37 cm

rohová
komoda 1d1s
58 / 90 / 58 cm

rohový
nástavec 1w
52 / 122 / 52 cm

skříň se zrcadlem 3d4s
159 / 212 / 62 cm

skříň 2d2s
99 / 212 / 62 cm

vitrína 2w2s
99 / 212 / 39,5 cm

vitrína 1w2s
69 / 212 / 39,5 cm

 regál 1d2s
69 / 212 / 39,5 cm

otevřený regál 2s
69 / 212 / 39,5 cm

vnitřek 
skříně 

vnitřek 
regálu

vnitřek 
skříně 

regál se zrcadlem 1d2s
69 / 212 / 39,5 cm

věšák
70 / 150 / 21,5 cm

botník 1k
70 / 42 / 37 cm

botník 3k
84 / 120 / 18 cm

1920Kč515Kč655Kč

1820Kč

5070Kč4100Kč 3965Kč
5285Kč 8540Kč

3055Kč 2625Kč 5350Kč 7100Kč 4145Kč 5400Kč 7150Kč 12655Kč

6090Kč2525Kč1820Kč3620Kč

police
do 

skříně 2d2s

1010Kč

postel 160
171 / 93,5 / 209,5 cm

bez matrace

5750Kč
bez matrace

postel 160 s úl. prostorem
171 / 93,5 / 209,5 cm

10025Kč

TV stolek 2s
130 / 50,5 / 37 cm

rozkladací stůl
Olivia/Tiffany 130/175

130-175 / 75,5 / 80 cm

konferenční stůl 110
110 / 50 / 60 cm

3120Kč
4260Kč 1320Kč

díly jsou dostupné v barvě kaštan
díly jsou dostupné v barvě woodline krém

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 22mm, mDF rám
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	 čela a dvířka lDtD tl. 16mm, mDF rám (celkem tl. 19 mm)
•	dřevěné nožky
•	korpus lDtD tl. 16mm, hrana aBS
•	ozdobné kovové úchyty

BARVA: kaštan (tmavá varianta) nebo woodline 
krém (světlá varianta)
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DAlIA

7075Kč

6585Kč

4345Kč

6270Kč
vysoká vitrína 2d2w

 96 / 200 / 40 cm
regál 1d

 56 / 200 / 40 cm
skříň 2d 

96 / 200 / 55 cm

vnitřek 
regálu

vnitřek 
skříně  

komoda 2w3s
152 / 97 / 40 cm

vysoká vitrína 1d1w
 56 / 200 / 40 cm

vitrína 2d2w
96 / 164 / 40 cm

komoda 2d3s
152 / 97 / 40 cm

komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

konferenční stůl 120
120 / 55 / 59 cm 

TV stolek 2s/150
 152 / 55,5 / 50 cm

zrcadlo
 106 / 75 / 4 cm

police 150
152 / 25 / 27 cm

police 110
106 / 25 / 27 cm

1490Kč 1570Kč 4345Kč850Kč

700Kč

5065Kč 6585Kč 4555Kč 6990Kč

dílů do obývacího pokoje a jídelny.13

možnost leD osvětleni možnost leD osvětlenimožnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kolečkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 16 mm, olepené folií 

ve vysokém lesku, mDF rám
•	mDF nožky
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: dub zlatý / bílý vysoký lesk
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pARMA

vysoká vitrína 2d2w
 96 / 200 / 40 cm

regál 1d
56 / 200 / 40 cm

skříň 2d 
96 / 200 / 55 cm

vnitřek 
regálu

vnitřek 
skříně  

komoda 2w3s
152 / 97 / 40 cm

vysoká vitrína 1d1w 
56 / 200 / 40 cm

vitrína 2d2w
96 / 164 / 40 cm

komoda 2d3s
152 / 97 / 40 cm

komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

konferenční stůl 120
 120 / 55 / 59 cm

TV stolek 2s/150
 152 / 55,5 / 50 cm

zrcadlo
 106 / 75 / 4 cm

1445Kč 1530Kč 4235Kč

6425Kč

6900Kč

4935Kč6115Kč 6425Kč 4440Kč 6815Kč

4235Kč

police 150
152 / 25 / 27 cm

police 110
106 / 25 / 27 cm

830Kč

685Kč

dílů do obývacího pokoje a jídelny.13

možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kolečkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 16 mm, hrana aBS, 

mDF rám
•	dřevěné nožky
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: dub sonoma čoko / béžový lesk
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WIENA

závěsná skřínka 1w
136 / 40 / 24 cm

police 120
 120 / 26,5 / 21,5 cm

680Kč2225Kč

TV stolek 3s
136 / 50 / 40 cm

komoda 1d3s
 96 / 87 / 40 cm

komoda 2d3s
136 / 87 / 40 cm

4640Kč

5040Kč 5700Kč

rozkládací stůl 130/175
 130-175 / 76 / 80 cm

3540Kč

nízká vitrína 2d2w
96 / 160,5 / 40 cm

skříň 2d 
 96 / 217 / 60 cm

regál 1d pravý
 56 / 217 / 40 cm

vitrína 1d1w
 56 / 217 / 40 cm

6060Kč 4840Kč 5485Kč 7245Kč

dílů do obývacího pokoje a jídelny

konferenční stůl 110
 110 / 50 / 64 cm

1440Kč

11

vnitřek 
skříně  

Frézované designové lišty nábytku 
jsou dominantním prvkem.  Díky nim 
nepotřebujete mnoho bytových doplňků.

vnitřek 
regálu

možnost leD osvětleni

možnost leD osvětlenimožnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	ozdobné mDF lišty
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: italský ořech
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OskAR

věšák 90
90 / 141,5 / 25,5 cm

panel se zrcadlem 40
 40 / 110,5 / 25,5 cm

panel se zrcadlem 45
 45 / 141,5 / 25,5 cm

věšák 60
60 / 141,5 / 25,5 cm

955Kč 1330Kč 2455Kč1590Kč

botník 2k1s
 60/ 98,5 / 35 cm

vysoká komoda 1d1s 
45 / 98,5 / 35 cm

2230Kč 1680Kč
regál 1d

60 / 217,5 / 35 cm
skříň  2d 

90 / 217,5 / 57 ,5 cm
rohová skříň 1d 
78 / 217,5 / 78 cm

vnitřek 
regálu

vnitřek 
skříně  

vnitřek 
skříně  

3400Kč 4890Kč 5060Kč

postel 90
95 / 81 / 205,5 cm

4445Kč

komoda 2d/90
90 / 47 / 35 cm

komoda 1d/90
90 / 47 / 35 cm

1385Kč 1490Kč

zrcadlo
 80/ 62 / 3 cm

1195Kč
možnost montáže

vertikální / horizontální

komoda 3s
80 / 81 / 40 cm

2665Kč

police 80
80 / 10 / 25 cm

police 110
108 / 10 / 25 cm

615Kč 525Kč

kontejnér 3s
40 / 58,5 / 40 cm

PC stůl 110
108 / 74 / 55 cm

1595Kč 1775Kč

dílů do dětského pokoje, předsíně 
nebo chodby

19

závěsný regál 110
108 / 33,5 / 23,5 cm

880Kč

bez matrace

•	horní deska lDtD tl. 16mm, hrana aBS
•	kolečkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16mm, hrana aBS
•	korpus lDtD tl. 16mm, hrana aBS
•	plastové úchyty

BARVA: plastové úchyty
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OlIVIA

komoda 1d3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 2d3s
136 / 87 / 36 cm

TV stolek 3s/140
136 / 50 / 40 cm

vitrína 1d1w/60
60 / 217 / 36 cm

regál 1d pravý
60 / 217 / 36 cm

skříň 2d
96 / 217 / 60 cm

skříň se zrcadlem 3d2s
136 / 217 / 60 cm

vitrína 2d2w/100
96 / 160,5 / 36 cm

vnitřek
skříně

vnitřek
skříně

konferenční stůl 110
110 / 50 / 64 cm

vnitřek
regálu

1530Kč

3405Kč

4260Kč4115Kč 5540Kč 5540Kč 5115Kč 4685Kč 6395Kč 10235Kč

police 120
120 / 26,5 / 21,5 cm

závěsná skřínka 1w
136 / 40 / 24 cm

rozkládací stůl 130/175
130-175 / 75,5 / 80 cm

675Kč 2125Kč

4260Kč

postel 160
167 / 81 / 205 cm

postel 140
147 / 81 / 205 cm

postel 160 s úl. prostorem
167 / 81 / 205 cm

postel 140 s úl. prostorem
147 / 81 / 205 cm

noční stolek 1s
56 / 45 / 36 cm

bez matracebez matrace bez matracebez matrace 1700Kč
6395Kč5730Kč 9380Kč8310Kč

dílů do obývacího pokoje, jídelny 
nebo ložnice

18

možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 16 mm
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 18 mm
•	ozdobné mDF lišty, olepené folií
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: krém / dub ancona
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NORTON

postel 160
165,5 / 85 / 205 cm

postel 140
145,5 / 85 / 205 cm

postel 120
125,5 / 85 / 205 cm

bez matrace a roštubez matrace a roštubez matrace a roštu
2685Kč 2620Kč 2150Kč

komoda 2d1s
87 / 92 / 40 cm

TV stolek 2d
127 / 51 / 42 cm

závěsný regál 130
127 / 30,5 / 28 cm

panel 120
120 / 50/ 25 cm

regál 1d3s
57 / 210 / 40 cm

skříň 4d1s
88 / 210 / 55 cm

skříň se zrcadlem 3d4s
127 / 210 / 60 cm

vnitřek
skříně

vnitřek
skříně

vnitřek
regálu

2005Kč

2375Kč

vysoká vitrína 2d2w1s
88 / 210 / 40 cm

vitrína 1w3s
57 / 210 / 40 cm

otevřený regál 3s
57 / 210 / 40 cm

vitrína 2d2w1s
87 / 154 / 40 cm

4540Kč 3965Kč 4935Kč 3220Kč 3860Kč 4915Kč 7225Kč

990Kč825Kč

PC stůl 1d1s/120
120 / 75 / 60 cm

konferenční stůl 120
120 / 50 ,5 / 60 cm

1385Kč 2480Kč

botník 1k
66 / 45 / 36 cm

komoda 1d1s
46,5 / 92 / 40 cm

1055Kč1555Kč

skříň 4d1s/70
66 / 210 / 40 cm

3450Kč

noční stolek 1s
46,5 / 45 / 42 cm

1030Kč

věšák
66 / 115/ 30 cm

zrcadlo
46,5 / 115 / 2 cm

1030Kč1240Kč

police 130
127 / 20 / 22 cm

police 90
87 / 20 / 22 cm

415Kč 540Kč

komoda  4d1s
168 / 92 / 40 cm

3820Kč

komoda 4s
87 / 92 / 40 cm

komoda  2d5s
127 / 92 / 40 cm

4030Kč2890Kč

rozkládací stůl
Gress 160 / 210
 161 / 77 / 91 cm

4310Kč

možnost leD osvětlenimožnost leD osvětleni možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

dílů do obývacího pokoje, jídelny, dětského 
pokoje nebo předsíně

28

•	horní deska zesílená lDtD tl. 32 mm
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	ozdobné mDF lišty, olepené folií
•	korpus zesílená lDtD tl. 32 mm, hrana aBS
•	bezúchytové otevírání

BARVA: dub sonoma
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police 110
110 / 30 / 22 cm

závěsný regál
110 / 39.5 / 22.5 cm

TV stolek 2k
 200 / 39 / 45 cm

komoda 2d2s
164 / 80 / 45 cm

TV stolek 1k
134 / 39 / 45 cm

regál 1d
90.5 / 113.5 / 35 cm

regál 1d1w
 90.5 / 113.5 / 35 cm

PC stůl 1d1s/110
 110 / 75 / 58 cm

regál s barem 1d1s1b
 90,5 / 164 / 35 cm

regál 2d2s
 90,5 / 203 / 35 cm

vitrína 1d1w1s
 50/ 203 / 35 cm

skříň 2d
 90.5 / 203 / 55 cm

vnitřek
skříně

otevřený regál 1d1s
 50/ 203 / 35 cm

545Kč 885Kč

2450Kč 2130Kč

3560Kč

1950Kč2300Kč

3105Kč 3190Kč 3995Kč3370Kč 2650Kč 3840Kč

dílů do obývacího pokoje, jídelny 
a dětského pokoje

13

možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni

DAMIs

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kolečkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	plastové nožky
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	plastové úchyty

BARVA: dub sonoma



25

MONAkO

konferenční stůl 110
110 / 49,5 / 60 cm

nízká vitrína 1d1w1s
104,5 / 132 / 37,5 cm

vitrína 1d1w1s
67,5 / 213,5 / 39 cm

skříň 2d2s
107,5 / 213,5 / 61,5 cm

komoda 3d3s
144,5 / 95,5 / 37,5 cm

rozkládací stůl 130/175
130-175 / 77 / 80 cm

dílů do obývacího pokoje a jídelny10

vnitřek
skříně

1785Kč

7075Kč 6250Kč 9420Kč7260Kč

závěsná skřínka 1w
126,5 / 32,5 / 23,5 cm

TV stolek 1d2s
137 / 66 / 37,5 cm

komoda 2d1s
92 / 95,5 / 37,5 cm

police 120
120 / 26,5 / 21,5 cm

1970Kč

5190Kč 4840Kč

790Kč4345Kč
možnost leD osvětleni

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

•	horní deska zesílená lDtD tl. 32 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 16mm, mDF rám (celkem tl. 

19 mm)
•	mDF nožky
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kovové úchyty

BARVA: borovice vintage / dub ancona
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závěsná skřínka 1d
120 / 60 / 22 cm

PC stůl 1s/120
120 / 77 / 55 cm

1280Kč

1840Kč

komoda 1d3s
80 / 90 / 38 cm

2230Kč

regál 2d1s/50
48,5 / 196,5 / 38 cm

regál 2d1s/80
80 / 196,5 / 38 cm

skříň 4d
80 / 196,5 / 55 cm

rohová skříň 1d
92 / 196,5 / 92 cm

2685Kč 3510Kč 3655Kč 4935Kč

vnitřek
skříně

vnitřek 
skříně  

dílů do dětského pokoje8

bez roštu i matrace

postel 1s/90
120 / 95 / 203 cm

3885Kč

Polička u postele 
zastoupí noční 
stolek.

!

lAMI

SyStém regálů ramix 

regál 113x113 
113,5 / 113,5 /32 cm

2715Kč
regál 40x110 

40,5 / 110,5 / 32 cm

1400Kč
regál 40x145 

40,5 / 145 / 32 cm

1720Kč
regál 77x113 

77 / 113,5 /32 cm

1970Kč
regál 77x77 
77 / 77 / 32 cm

1470Kč
regál 77x150 
77 / 150 / 32 cm

2295Kč

variant regálů6

•	rámy z lDtD tl. 22 mm
•	poličky z lDtD tl. 16 mm
•	hrany aBS

BARVA: celý regál v bílé nebo dubu sonoma, 
možné kombinace

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kuličkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 16 mm, hrana aBS
•	stříbrné plastové nožky
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	stříbrné plastové úchyty

BARVA: blackwood ječmenný / cappuccino
a champagne
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TOp MIX

skříň se zrcadlem 2d1s/60
60 / 183 / 33 cm

vnitřek 
skříně  

komoda 2d1s/60
 60 / 85 / 33 cm

otevřený regál 80
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d5s
120 / 85 / 33 cm

komoda 3d2s
120 / 85 / 33 cm

vitrína 2d1w1s/80
 80 / 145 / 33 cm

otevřený regál vysoký 80
 80 / 183 / 33 cm

otevřený regál 1d1s
 40 / 183 / 33 cm

regál 2d1s
 40 / 183 / 33 cm

vitrína 1d1w1s
 40 / 183 / 33 cm

skříň 2d1s
 80 / 183 / 57 cm

komoda 1d4s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d
 80 / 85 / 33 cm

vnitřek 
skříně  

2610Kč

1630Kč

TV stolek 2d
120 / 46 / 42 cm

PC stůl 1d1s/120
 120 / 77 / 55 cm

konferenční stůl 115
 115 / 48 / 55 cm

věšák 60
 60 / 100 / 23 cm

věšák 80
 80 / 100 / 23 cm

745Kč825Kč

botník 2k
 80 / 85 / 27 cm

botník 3k
 80 / 121 / 27 cm

1300Kč 1820Kč 990Kč

1670Kč 1455Kč 785Kč

2295Kč 1510Kč 1555Kč 1785Kč 1785Kč 2925Kč

2005Kč 1155Kč 1465Kč 2375Kč

2620Kč

dílů do obývacího pokoje, předsíně nebo 
dětského pokoje

21

možnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	kolečkové pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	korpus lDtD tl. 16 mm, hrana aBS
•	plastové úchyty

BARVA: dub sonoma nebo dub sonoma a bílá
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dílů do obývacího pokoje nebo jídelny8

novinkaN

police 140
140 / 26,5 / 22 cm

810Kč

vysoká vitrína 1d1w
64 / 205 / 42 cm

skříň 2d
104 / 205 / 42 cm

nízká vitrína 2d2w
104 / 153 / 42 cm

komoda 3d2s
149 / 101 / 42 cm

TV stolek 2s/150
149 / 60 / 42 cm

konferenční stůl 110
110 / 49 / 64 cm

rozkládací stůl 130/175
132-175 / 76 / 80 cm

4840Kč 9445Kč6050Kč6455Kč4035Kč1850Kč5140Kč
možnost leD osvětlenimožnost leD osvětleni

vnitřek 
skříně 

RICHE

TAYlORnovinkaN

dílů do obývacího pokoje nebo jídelny6

nízká vitrína 1d1w1s
88 / 125 / 34,5 cm

vitrína 1d1w
62 / 198,5 / 40 cm

TV stolek 1d1s/130
128 / 52 / 36,5 cm

rozkládací stůl 130/175
132-175 / 77 / 80 cm

komoda 3d1s
128 / 93 / 34,5 cm

police 120
120 / 18 / 18 cm

5245Kč 4885Kč3400Kč4610Kč 5245Kč

680Kč

možnost leD osvětleni možnost leD osvětleni

•	horní deska lDtD tl.16 mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF, olepené folií
•	korpus lDtD tl.16 mm, hrana aBS

BARVA: dub ontário / bílý lesk

•	horní deska lDtD, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka lDtD tl.16 mm v mDF rámu
•	korpus lDtD tl.16 mm, hrana aBS

BARVA: bílá
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DAVIN

skříň 2d 
107 / 210,5 / 56 cm

police 140
140 / 25 / 25,5 cm

TV stolek 2d
 146 / 44 / 45 cm

vnitřek 
skříně  

vitrína  1w levá
69 / 210,5 / 37 cm

komoda 2d3s
162 / 85,5 / 45 cm

nízká vitrína 1d1w
107 / 132 / 37 cm

komoda 2d 
107 / 85,5 / 37 cm

police 100
100 / 25 / 25,5 cm

3695Kč 8375Kč 6165Kč 5475Kč 9150Kč

1035Kč

4275Kč

840Kč

možnost leD osvětleni

dílů do obývacího pokoje8

•	horní deska lDtD tl. 22mm, hrana aBS
•	kuličkové plnovýsuvné pojezdy zásuvek
•	čela a dvířka mDF tl. 19mm, olepené folií
•	plastové nožky
•	korpus lDtD tl. 16mm, hrana aBS

BARVA: dub canyon / bílý vysoký lesk
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! borovicové komody kolekce Natura 
dodáváme již smontované

00

 NÁBYTEK Z BOROVICE

Borovicový nábytek Kolekce Natura je vyroben z borovicového dřeva, které je ošetřeno dvěma vrstvami bezbarvého ekolo-
gického laku. Tyto solitéry jsou celomasivní, tzn. všechny čás� jsou vyrobeny z přírodního masivu, včetně bočnic i korpusů 
zásuvek. Dna zásuvek a záda - bílý lakolit tl. 0,5cm. Všechny komody z této kolekce jsou dodávány již smontované. Kolekce 
Natura vyniká vysokou kvalitou zpracování. Horní a spodní deska tl. 25mm, ostatní masivní čás� - desky tl. 18mm.

Komoda 24
š165 h42 v75cm

8.670,- 

Komoda 26
š165 h42 v75cm

9.190,- 

Komoda 25
š165 h42 v75cm

9.940,- 

Komoda 30
š85 h42 v125cm

6.350,- 

Komoda 33
š85 h42 v125cm

6.760,- 

Komoda 32
š85 h42 v125cm

6.760,- 

Komoda 31
š85 h42 v125cm

8.665,- 

Komoda 34
š85 h42 v125cm

8.370,- 

Komoda 35
š125 h42 v125cm

11.355,- 

Komoda 50
š125 h42 v125cm

12.090,- 

Komoda 48
š125 h42 v125cm

10.085,- 

 KOLEKCE NATURA

vyrobeno v EU

00

Komoda 01
š85 h42 v75cm

5.305,- 

Komoda 04
š85 h42 v75cm

4.860,- 

Komoda 03
š85 h42 v75cm

5.455,- 

Komoda 02
š85 h42 v75cm

5.455,- 

Komoda 05
š85 h42 v91cm

5.910,- 

Komoda 08
š85 h42 v91cm

5.250,- 

Komoda 07
š85 h42 v91cm

6.125,- 

Komoda 06
š85 h42 v91cm

5.980,- 

Komoda 10
š125 h42 v75cm

7.620,- 

Komoda 12
š125 h42 v75cm

7.095,- 

Komoda 11
š125 h42 v75cm

6.650,- 

Komoda 16
š125 h42 v75cm

6.950,- 

Komoda 18
š125 h42 v91cm

7.170,- 

Komoda 17
š125 h42 v91cm

8.520,- 

Komoda 19
š125 h42 v91cm

7.995,- 

Komoda 23
š125 h42 v91cm

7.995,- 

Komoda 27
š165 h42 v91cm

9.935,- 

Komoda 29
š165 h42 v91cm

10.085,- 

Komoda 28
š165 h42 v91cm

11.055,- 
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! borovicové komody kolekce Natura 
dodáváme již smontované

00

 NÁBYTEK Z BOROVICE

Borovicový nábytek Kolekce Natura je vyroben z borovicového dřeva, které je ošetřeno dvěma vrstvami bezbarvého ekolo-
gického laku. Tyto solitéry jsou celomasivní, tzn. všechny čás� jsou vyrobeny z přírodního masivu, včetně bočnic i korpusů 
zásuvek. Dna zásuvek a záda - bílý lakolit tl. 0,5cm. Všechny komody z této kolekce jsou dodávány již smontované. Kolekce 
Natura vyniká vysokou kvalitou zpracování. Horní a spodní deska tl. 25mm, ostatní masivní čás� - desky tl. 18mm.

Komoda 24
š165 h42 v75cm

8.670,- 

Komoda 26
š165 h42 v75cm

9.190,- 

Komoda 25
š165 h42 v75cm

9.940,- 

Komoda 30
š85 h42 v125cm

6.350,- 

Komoda 33
š85 h42 v125cm

6.760,- 

Komoda 32
š85 h42 v125cm

6.760,- 

Komoda 31
š85 h42 v125cm

8.665,- 

Komoda 34
š85 h42 v125cm

8.370,- 

Komoda 35
š125 h42 v125cm

11.355,- 

Komoda 50
š125 h42 v125cm

12.090,- 

Komoda 48
š125 h42 v125cm

10.085,- 

 KOLEKCE NATURA

vyrobeno v EU

00

Komoda 01
š85 h42 v75cm

5.305,- 

Komoda 04
š85 h42 v75cm

4.860,- 

Komoda 03
š85 h42 v75cm

5.455,- 

Komoda 02
š85 h42 v75cm

5.455,- 

Komoda 05
š85 h42 v91cm

5.910,- 

Komoda 08
š85 h42 v91cm

5.250,- 

Komoda 07
š85 h42 v91cm

6.125,- 

Komoda 06
š85 h42 v91cm

5.980,- 

Komoda 10
š125 h42 v75cm

7.620,- 

Komoda 12
š125 h42 v75cm

7.095,- 

Komoda 11
š125 h42 v75cm

6.650,- 

Komoda 16
š125 h42 v75cm

6.950,- 

Komoda 18
š125 h42 v91cm

7.170,- 

Komoda 17
š125 h42 v91cm

8.520,- 

Komoda 19
š125 h42 v91cm

7.995,- 

Komoda 23
š125 h42 v91cm

7.995,- 

Komoda 27
š165 h42 v91cm

9.935,- 

Komoda 29
š165 h42 v91cm

10.085,- 

Komoda 28
š165 h42 v91cm

11.055,- 
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 NÁBYTEK Z BOROVICE

Postele z borovicového masivu jsou ekologickým nábytkem. Jsou ošetřeny dvěma vrstvami bezbarvého ekologického laku. 
Postele Max jsou vhodné díky své výšce také pro seniory. Ceny borovicových postelí nezahrnují cenu roštu ani cenu matrace.
Nabídka roštů je na straně 49. Jakékoliv změny rozměrů nebo povrchové úpravy postelí nejsou možné. Nosnost jednolůžka 
je 100kg, dvojlůžek pak 100kg na jednu polovinu postele.

00

 POSTELE Z MASIVU

Dětská postel Olek 018 je vyrobena ze 
smrkového dřeva a opatřena dětskou 
zábranou pro� nechtěnému pádu. 
Postel je na délku nastavitelná ve 
třech rozměrech (105, 147 a 189cm). 
Cena včetně roštu i tří kusů molitano-
vých matrací o tl. 10cm. 

Noční stolek MA 209 Stela L/P
š42 h35 v55cm

1.410,- 

50 cm

výška spodní hrany roštu 34 cm 

45 cm

výška spodní hrany roštu 39 cm 

33 cm

Postel MAX V+10 90
š101 h212 v78cm

3.990 ,-
Postel MAX V+10 160
š171 h212 v78cm

5.050 ,-
Postel MAX V+10 180
š191 h212 v78cm

5.790 ,-

Postel MAX+15 90
š101 h212 v85cm

4.295 ,- 
Postel MAX+15 160
š171 h212 v85cm

5.490 ,- 
Postel MAX+15 180
š191 h212 v85cm

6.190,- 

Postel Nina 90
š100 h210 v72cm

2.590 ,-
Postel Nina 160
š170 h210 v72cm

3.690 ,-

Postel Stela 90
š99 h209 v80cm

3.365 ,- 
Postel Stela 160
š169 h209 v80cm

4.560 ,-
Postel Stela 180
š189 h209 v80cm

4.890 ,- 

Postel Anetka 90
š99 h205 v50cm

1.870 ,- 
Postel Anetka 160
š169 h205 v50cm

2.810 ,- 
Postel Anetka 180
š189 h205 v50cm

2.990 ,- 

výška spodní hrany roštu 24 cm 

33 cm

výška spodní hrany roštu 24 cm 

39 cm

výška spodní hrany roštu 28 cm 

Postel Nina 180
š190 h210 v72cm

3.950 ,- 

vyrobeno v EU

 ROŠTY DO POSTELÍ

Rošt 90 - 14 latěk
š90 d200 v2cm 375,-

Rošt 120 - 14 latěk
š120 d200 v2cm 525,-

Lamelový rošt 90 - 28 lišt
š90 d200 v4cm    1.690,-

Lamelový rošt 160 - 2x28 lišt
š160 d200 v4cm    2.600,-

Lamelový rošt je vyroben z lepeného dřeva, mezera mezi lištami je 3cm, 
šířka lišty je 3,5cm, nosnost 110kg, dodáváno v demontu. Laťový rošt je 
vyroben ze 14 dřevěných la� svázaných tex�lní páskou. Šířka latěk je 
6,5cm a výška 2cm.

Rošt 140 - 14 latěk
š140 d200 v2cm 595,-

Rošt 160 - 14 latěk
š160 d200 v2cm 645,-

Nástavec 2
š85 h60 v51cm

3.585,- 

Nástavec 3
š125 h60 v51cm

4.410,- 

Skříň 3P-L kombinovaná
š125 h60 v190cm

14.645,- 

Skříň 3+3P-L kombinovaná
š125 h60 v190cm

15.835,- 

00

Skříň 3+3P kombinovaná
š125 h60 v190cm

15.555,- 

Skříň 3P kombinovaná
š125 h60 v190cm

14.045,- 

Vitrína V2
š85 h42 v190cm

8.590,- 

Skříň 2Z šatní
š85 h60 v190cm

8.520,- 

Skříň 2P kombinovaná
š85 h60 v190cm

10.610,- 

Skříň 2+1 šatní
š85 h60 v190cm

10.085,- 

Skříň 2+1P kombinovaná
š85 h60 v190cm

11.655,- 

Botník MA 194
š80 h35 v55cm

2.680,- 

 DĚTSKÁ POSTEL Z BOROVICE

Dětská postel VIOLA
š165 h85 v53cm

2.590,- 

Šuplík VIOLA
š158 h60 v18cm

1.395,- 

DĚTSKÁ POSTEL 
ZE SMRKU

Dětská postel Viola je vyrobena z borovicového dřeva a  opatřena dětskou 
zábranou pro� nechtěnému pádu. Cena včetně roštu bez matrace. 

Postel OLEK 018
š105/147/189 h86 v51cm

5.390,- 
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 NÁBYTEK Z BOROVICE

Postele z borovicového masivu jsou ekologickým nábytkem. Jsou ošetřeny dvěma vrstvami bezbarvého ekologického laku. 
Postele Max jsou vhodné díky své výšce také pro seniory. Ceny borovicových postelí nezahrnují cenu roštu ani cenu matrace.
Nabídka roštů je na straně 49. Jakékoliv změny rozměrů nebo povrchové úpravy postelí nejsou možné. Nosnost jednolůžka 
je 100kg, dvojlůžek pak 100kg na jednu polovinu postele.

00

 POSTELE Z MASIVU

Dětská postel Olek 018 je vyrobena ze 
smrkového dřeva a opatřena dětskou 
zábranou pro� nechtěnému pádu. 
Postel je na délku nastavitelná ve 
třech rozměrech (105, 147 a 189cm). 
Cena včetně roštu i tří kusů molitano-
vých matrací o tl. 10cm. 

Noční stolek MA 209 Stela L/P
š42 h35 v55cm

1.410,- 

50 cm

výška spodní hrany roštu 34 cm 

45 cm

výška spodní hrany roštu 39 cm 

33 cm

Postel MAX V+10 90
š101 h212 v78cm

3.990 ,-
Postel MAX V+10 160
š171 h212 v78cm

5.050 ,-
Postel MAX V+10 180
š191 h212 v78cm

5.790 ,-

Postel MAX+15 90
š101 h212 v85cm

4.295 ,- 
Postel MAX+15 160
š171 h212 v85cm

5.490 ,- 
Postel MAX+15 180
š191 h212 v85cm

6.190,- 

Postel Nina 90
š100 h210 v72cm

2.590 ,-
Postel Nina 160
š170 h210 v72cm

3.690 ,-

Postel Stela 90
š99 h209 v80cm

3.365 ,- 
Postel Stela 160
š169 h209 v80cm

4.560 ,-
Postel Stela 180
š189 h209 v80cm

4.890 ,- 

Postel Anetka 90
š99 h205 v50cm

1.870 ,- 
Postel Anetka 160
š169 h205 v50cm

2.810 ,- 
Postel Anetka 180
š189 h205 v50cm

2.990 ,- 

výška spodní hrany roštu 24 cm 

33 cm

výška spodní hrany roštu 24 cm 

39 cm

výška spodní hrany roštu 28 cm 

Postel Nina 180
š190 h210 v72cm

3.950 ,- 

vyrobeno v EU

 ROŠTY DO POSTELÍ

Rošt 90 - 14 latěk
š90 d200 v2cm 375,-

Rošt 120 - 14 latěk
š120 d200 v2cm 525,-

Lamelový rošt 90 - 28 lišt
š90 d200 v4cm    1.690,-

Lamelový rošt 160 - 2x28 lišt
š160 d200 v4cm    2.600,-

Lamelový rošt je vyroben z lepeného dřeva, mezera mezi lištami je 3cm, 
šířka lišty je 3,5cm, nosnost 110kg, dodáváno v demontu. Laťový rošt je 
vyroben ze 14 dřevěných la� svázaných tex�lní páskou. Šířka latěk je 
6,5cm a výška 2cm.

Rošt 140 - 14 latěk
š140 d200 v2cm 595,-

Rošt 160 - 14 latěk
š160 d200 v2cm 645,-

Nástavec 2
š85 h60 v51cm

3.585,- 

Nástavec 3
š125 h60 v51cm

4.410,- 

Skříň 3P-L kombinovaná
š125 h60 v190cm

14.645,- 

Skříň 3+3P-L kombinovaná
š125 h60 v190cm

15.835,- 

00

Skříň 3+3P kombinovaná
š125 h60 v190cm

15.555,- 

Skříň 3P kombinovaná
š125 h60 v190cm

14.045,- 

Vitrína V2
š85 h42 v190cm

8.590,- 

Skříň 2Z šatní
š85 h60 v190cm

8.520,- 

Skříň 2P kombinovaná
š85 h60 v190cm

10.610,- 

Skříň 2+1 šatní
š85 h60 v190cm

10.085,- 

Skříň 2+1P kombinovaná
š85 h60 v190cm

11.655,- 

Botník MA 194
š80 h35 v55cm

2.680,- 

 DĚTSKÁ POSTEL Z BOROVICE

Dětská postel VIOLA
š165 h85 v53cm

2.590,- 

Šuplík VIOLA
š158 h60 v18cm

1.395,- 

DĚTSKÁ POSTEL 
ZE SMRKU

Dětská postel Viola je vyrobena z borovicového dřeva a  opatřena dětskou 
zábranou pro� nechtěnému pádu. Cena včetně roštu bez matrace. 

Postel OLEK 018
š105/147/189 h86 v51cm

5.390,- 
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10990Kč2

g-15/57 g-30/57 g-40/57 g-45/57 g-80/57 gW-80/57 gN-60/57 gO-60/36

D-15/82 D-30/82 Ds-40/82 D-45/82 D-80/82 DNW-100/82 Dp-60/82

+ Délka sestavy 260 cm
+ Možnost dokoupení dodatečných skřínek

+ Sestava SET 260 se skládá s následujících
skřínek:
• horní skřínka G-80/57 • horní skřínka G-40/57
• horní skřínka se sklem GW-80/57 • dřezová
   skřínka D-80/82 • spodní skřínka DS-40/82
• skřínka pro vestavěnou troubu DP-60/82
• spodní skřínka D-80/82

80 cm 40 cm 60 cm 80 cm80 cm 40 cm 80 cm

86 cm

57 cm

SET 200 zestaw z wykorzystaniem 
kuchenki wolnostojącej 

SET 260 zestaw z szafką 
do zabudowy piekarnika 

WYMIARY SZAFEK

57
 c

m
86

 c
m

80 cm 80 cm40 cm 60 cm

12870Kč

10990Kč3

12870Kč

9300Kč1

12870Kč4 5 6

*335Kč

   *760Kč

   *635Kč

**920Kč

   *1205Kč

**1565Kč

   *730Kč

**1115Kč

   *1815Kč

**2285Kč

   *795Kč

**1155Kč

   *1275Kč

**1725Kč

   *1155Kč

**1920Kč

   *2215Kč

**3170Kč

   *1295Kč

**1855Kč

   *2585Kč

**3795Kč

   *1060Kč

**1535Kč

   *1680Kč

**1795Kč

   *750Kč

**1105Kč

Cena pro skřínky:
  * v dubu sonoma
** v barvě v lesku

Cena zahrnuje
skřínku se soklem,
pracovní desku 
a úchytky.

DODATEČNÉ SKŘÍNKY k sestavám SET 200 a SET 260:

Sestavy SET 260

dvířka a čela 
zásuvek:
bílý lesk

dvířka a čela 
zásuvek:
šedý lesk
dub sonoma

dvířka a čela 
zásuvek:
šedý lesk

dvířka a čela 
zásuvek:
dub sonoma

dvířka a čela 
zásuvek:
bílý lesk
dub sonoma

dvířka a čela 
zásuvek:
bílý lesk
šedý lesk

SET 260
sestavy se skřínkou pro vestavěný sporák

+ Délka sestavy 200 cm
+ Možnost dokoupení dodatečných skřínek

+ Sestava SET 200 se skládá s následujících
skřínek:
• horní skřínka G-80/57 • horní skřínka G-40/57
• horní skřínka se sklem GW-80/57 • dřezová
  skřínka D-80/82 • šuplíková spodní
  skřínka DS-40/82 • spodní skřínka D-80/82

80 cm 40 cm 60 cm 80 cm80 cm 40 cm 80 cm

86 cm

57 cm

SET 200 zestaw z wykorzystaniem 
kuchenki wolnostojącej 

SET 260 zestaw z szafką 
do zabudowy piekarnika 

WYMIARY SZAFEK

57
 c

m
86

 c
m

80 cm 80 cm40 cm

dvířka a čela 
zásuvek:
bílý lesk

10990Kč

dvířka a čela zásuvek:
šedý lesk
dub sonoma

9110Kč

dvířka a čela 
zásuvek:
šedý lesk

10990Kč

dvířka a čela zásuvek:
dub sonoma 7510Kč dvířka a čela zásuvek:

bílý lesk
dub sonoma

21 3 9110Kč

dvířka a čela 
zásuvek:
bílý lesk
šedý lesk

4 5 6 10990Kč

Sestavy SET 200
SET 200
sestavy s volně stojícím sporákem Cena zahrnuje skřínky, sokly, úchytky a pracovní desky.

Cena nezahrnuje spotřebiče a dekorace.

Cena zahrnuje skřínky, sokly, úchytky a pracovní desky.
Cena nezahrnuje spotřebiče a dekorace.



35

KUCHyŇSKé SeStaVy Set

Dvířka a čela: LDT deska
Povrchová úprava: lak nebo 
laminát
Tloušťka: 16 mm

+ Korpusy v bílé barvě
+ materiál korpusů: lDt deska,
   tl. 16 mm
+ Pracovní deska v barvě dub  
   sonoma ke každé skřínce zvlášť 
   (pouze dřezová skřínka bez prac. 
   desky)
+ tloušťka pracovní desky 38 mm
+ Plastové úchytky ve stříbrné barvě

bílý lesklý lak šedý lesklý laklaminát dub 
sonoma

Na fotce sestava SET 200, dvířka a čela zásuvek v bílém lesku a pracovní deska v dubu sonoma

Na fotce sestava SET 260 s dodatečnými skřínkami, dvířka a čela zásuvek v bílém lesku a šedém lesku

novinkaN
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AlAN

flEXI

Flexi 65
52 / 65 / 65 cm
dub sonoma - 2460,-

dub sonoma / bílá - 2460,-

Flexi110
52 / 110 / 65 cm
dub sonoma - 2860,-

dub sonoma / bílá - 2860,-

Alan kulatý 60 
50 / 60 / 60 cm

bílá lesklá - 1695,-
bílá matná - 1620,-  

mořská trává matná - 1620,-  
dub evropský - 2040,-

Alan kulatý 80 
50 / 80 / 80 cm

bílá lesklá - 2515,-
bílá matná - 2435,-

mořská trává matná - 2435,-
dub evropský  - 2795,- 

Alan přístavný 60
50 / 60 / 60 cm

bílá lesklá - 1695,-
bílá matná - 1620,-

mořská trává matná - 1620,-

Alan přístavný 80
50 / 80 / 80 cm

bílá lesklá - 2515,-
bílá matná - 2435,-

mořská trává matná - 2435,-

Alan 60
50 / 60 / 60 cm

bílá lesklá - 1940,-
bílá matná - 1860,-  

grafitová matná - 1860,-
mořská trává matná - 1860,-

dub evropský - 2245,- 

Alan 80
50 / 80 / 80 cm

bílá lesklá - 2670,-
bílá matná - 2590,-

grafitová matná - 2590,-
grafitová matná - 2590,-

dub evropský - 3000,-

Alan 120
50 / 120 / 60 cm

bílá lesklá - 2905,-
bílá matná - 2825,-   

 grafitová matná - 2825,-  
mořská trává matná - 2825,- 

dub evropský - 3220,-

ENDO

Endo 65
52 / 65 / 65 cm

Bílá - 2850,-
dub sonoma - 2850,-

bílá / dub sonoma - 2850,-
dub sonoma / bílá - 2850,-

Endo 110
52 / 110 / 65 cm

Bílá - 3460,-
dub sonoma - 3460,-

bílá / dub sonoma - 3460,-
dub sonoma / bílá- - 3460,-

VIT plUs

Vit Plus 60
42 / 60 / 60 cm

bílá lesklá - 2580,-
dub kamenný - 2190,-
dub evropský-  3440,-

Vit Plus 80
42 / 80 / 80 cm

bílá lesklá - 3450,-
dub kamenný - 2775,-
dub evropský -  4255,-

Vit Plus 120
42 / 120 / 60 cm

bílá lesklá - 3705,-
dub kamenný - 2935,-
dub evropský - 4820,-

pORTO

Porto 70
41 / 68 / 68 cm

bílá - 880,-
bílý lesk / dub sonoma - 1410,-

dub sonoma - 880,-
dub sonoma / bílá - 880,-

grafitová - 880,-
grafitová / bílá - 880,-

Porto 100
41 / 100 / 68 cm

bílá - 1200,-
bílý lesk / dub sonoma - 2085,-

dub sonoma - 1200,-
dub sonoma / bílá - 1200,-

grafitová - 1200,-
grafitová / bílá - 1200,-

DEl

Del 70
48 / 68 / 68 cm

dub sonoma - 4515,-
Charakteristická prohlubeň 
v rozích horní desky.

KONFereNČNÍ StOly a milOS BirD

BIRDMIlOs
rozkládací stůl

Bird 160/210
160-210 / 77 / 90 cm

dub craft zlatý - 5730,-
dub kamenný - 5730,-

rozkládací stůl 
Milos 105/145

104-144 / 78 / 75 cm
bílá - 3290,-

bílá / dub sonoma - 3290,-
dub sonoma - 3290,-

dub sonoma / bílá - 3290,-
dub craft zlatý - 3290,-
dub kamenný - 3290,-

novinkaN novinkaN

21
7 

cm

21
7 

cm

180 cm 200 cm

šířky skříní2 barvy pro korpusy
i dveřní panely.

3

BíláDub Sonoma antracit

Doplňková výbava skříní dostupná ve 3 barvách: bílá, dub sonoma
a antracit.

!

Police 3 kusy

590Kč
Zásuvky 3 kusy

1480Kč
Police 1 kus 

230Kč
Zásuvka 1 kus 

540Kč

Skříně EXI bis II - skříně s úchytkou

Skříně EXI bis I - skříně s vodorovnou dekorační lištou 

EXI II bis bS
korpus:  bílá
front:      Sonoma

EXI I bis  bSb
korpus:  bílá 
front:      Sonoma
dekor:    bílé sklo

EXI I bis  SSC
korpus:  Sonoma 
front:      Sonoma
dekor:    Černé sklo

EXI I bis  SSb
korpus:  Sonoma
front:      Sonoma
dekor:    bílé sklo

EXI II bis  bb
korpus:   bílá
front:       bílá

EXI II bis  AS
korpus:   Antracyt
front:       Sonoma

EXI I bis  bbb
korpus:  bílá 
front:       bílá
dekor:    bílé sklo

EXI I bis  ASC
korpus:  Antracyt
front:      Sonoma
dekor:    Černé sklo

EXI II bis  bA
korpus:   bílá
front:       Antracit

EXI II bis  Ab
korpus:   Antracit
front:       bílá

EXI II bis  SS
korpus:   Sonoma
front:       Sonoma

EXI II bis  AA
korpus:   Antracit
front:       Antracit

EXI I bis  bbC
korpus:  bílá 
front:      bílá
dekor:    Černé sklo

EXI I bis  AbC
korpus:  Antracit 
front:       bílá
dekor:     Černé sklo

EXI I bis  bAb
korpus:  bílá 
front:      Antracit
dekor:    bílé sklo

EXI I bis  AAC
korpus:  Antracit 
front:      Antracit
dekor:    Černé sklo

Cena skříně exi bis ii 180
 180 / 60 / 217 cm:   

7800Kč 

Cena skříně exi bis i 180
 180 / 60 / 217 cm:   

8355Kč 

Skříně EXI bis III - skříně se zrcadlem

EXI III bis SSL
korpus:   Sonoma
front:       Sonoma/Zrcadlo

EXI III bis BBL
korpus:   bílá 
front:       bílá/Zrcadlo

EXI III bis AAL
korpus:   Antracit
front:       Antracit/Zrcadlo

Cena skříně exi bis iii 180
 180 / 60 / 217 cm:   

9200Kč 
Cena skříně exi bis iii 200

200 / 60 / 217 cm:  

1069Kč

Cena skříně exi bis ii 200
200 / 60 / 217 cm:  

8745Kč

Cena skříně exi bis i 200
 200 / 60 / 217 cm:   

9325Kč 

SKŘÍNĚ exi BiS

pRO
D

EJCE

ARTEN BOHEMIA s.r.o.
Dolní lomná 1, 739 91 Jablunkov

e-mail: arten@arten.cz
mebelbos


