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https://www.jamall.cz/zakazka-kreslo-usak-zpevnene-s-nosnosti-140-kg/
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š*v*h: 40*42*40 cm

Taburet 40x40 bez ÚP

š*v*h: 40*42*40 cm

Taburet 40x40 s ÚP

š*v*h: 48*40*35 cm

Taburet s úložným prostorem

š*v*h: 65*100*81 cm
Křeslo Katka

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 48 cm

výška sedu: 41 cm,
hloubka sedu: 52 cm

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 50 cm

š*v*h: 65*105*81 cm
Křeslo de Luxe

š*v*h: 65*103*81 cm
Křeslo Martina

TABURETY - KŘESLA

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

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

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 57 cm

výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 52 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

š*v*h: 146*105*90 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 51 cm,
hloubka sedu: 50 cm

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

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

hloubka sedu: 55 cm
výška sedu: 42 cm,

hloubka sedu: 55 cm

š*v*h: 90*102*90 cm
UŠÁK komfort

š*v*h: 76*105*90 cm
UŠÁK RELAX

š*v*h: 51*42*70 cm
TABURET RELAX

š*v*h: 90*102*90 cm

UŠÁK komfort 
s volánem

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

https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=u%C5%A1%C3%A1k+zak%C3%A1zka
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TABURET kostka

Provedení: Ekokůže

TABURET long

BANC 90 otvírací BANC 120 otvírací KOSTKA otvírací

TABURET ADAMEGAN otvírací TABURET V otvírací

Provedení: Ekokůže

Provedení: Ekokůže Provedení: EkokůžeProvedení: Ekokůže

š*v*h: 47*41*47 cmš*v*h: 150*41*47 cm

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

š*v*h: 52*45*52 cm š*v*h: 54*45*54 cmš*v*h: 50*45*50 cm

š*v*h: 40*41*40 cm
RONDO

CLUB křeslo

Provedení: Ekokůže

š*v*h: 67*76*65 cm
výška sedu: 48 cm

CLUB dvoused

Provedení: Ekokůže

š*v*h: 120*76*65 cm
výška sedu: 48 cm

výška sedu: 41 cmvýška sedu: 41 cm

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

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

výška sedu: 41 cm
Provedení: Ekokůže

KŘESLA - TABURETY

https://www.jamall.cz/taburet-otviraci-megan/
https://www.jamall.cz/kanon-modul-taburet-v-sk-a/
https://www.jamall.cz/ada-modul-taburet-sk-a/
https://www.jamall.cz/taburet-ekokuze-s-uloznym-prostorem-cervena-kostka/
https://www.jamall.cz/taburet-dlouhy-s-uloznym-prostorem-cerna-banc/
https://www.jamall.cz/taburet-dlouhy-s-uloznym-prostorem-cervena-banc/
https://www.jamall.cz/taburet-dlouhy-cerna-banc/
https://www.jamall.cz/taburet-ekokuze-cerna-kostka/
https://www.jamall.cz/taburet-kulaty-ekokuze-cerny-rondo/
https://www.jamall.cz/kreslo-ecokuze-cervene-club/
https://www.jamall.cz/dvojsed-ecokuze-seda-club/


6

L/P

MISTY Rohová sedací souprava SEGM. 1,5 OTL + SEGM. 3RP
š*v*h: 320*79/120*185 cm, výška sedu: 44,5 cm,  hloubka sedu: 58/76/102 cm
noha kovová černá mat výška 15 cm

SEGM.2,5R L/P

š*v*h: 175*79/120*113 cm

SEGM.3R L/P

š*v*h: 205*79/120*113 cm

SEGM.1HT L/P

š*v*h: 125*79/120*112 cm

SEGM.1OT L/P

š*v*h: 100*79/120*185 cm

SEGM.1,5OT L/P

š*v*h: 115*79/120*185 cm

SEGM.H

š*v*h: 112*79/120*112cm

SOF. 3,5R

š*v*h: 248*79/120*113 cm

plocha pro spaní: 102*200 cm

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-suprava-misty-1/
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CHICAGO

FOT. 1,5 BF

š*v*h: 125*105*103cm

FOT. 1,5RE

š*v*h: 125*105*103 cm

SEGM. 1,5BB

š*v*h: 79*105*103 cm

SEGM.BOX MEDIA

š*v*h: 49*105*103 cm

SEGM. 1,5RE BB

š*v*h: 79*105*103 cm

SEGM. 1,5BF L/P

š*v*h: 102*105*103 cm

SEGM. 1,5 RE L/P

š*v*h: 102*105*103 cm

SEGM1,5OT L/P

š*v*h: 102*105*182 cm

SEGM. H 2 PANAROMA

š*v*h: 126*105*126 cm

SEGM.H1

š*v*h: 105*105*105 cm
SEGM.1 HT L/P

š*v*h: 125*105*140 cm

POHOVKA 2,5 W

š*v*h: 205*105*103 cm

SEGM. 2,5W L/P

š*v*h: 182*105*103 cm
plocha pro spaní: 135*195 cm

plocha pro spaní: 135*195 cm

Rohová sedací souprava SEGM.2,5WL  + SEGM. H2 + SEGM. 1,5 BB + SEGM. 1,5 RE
š*v*h: 308*105*307 cm, výška sedu 43 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 135*195 cm, noha PC černá z plastu výška 3 cm

L/P

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-suprava-chicago/
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TALISMAN

BARCELONA

Rohová sedací souprava, SEGM.3WL+SEGM.1,5 BB+SEGM.1,5 REP
š*v*h: 276*100*277 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 120*207 cm, noha kovová černá mat výška 12 cm

L/P

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

Rohová sedací souprava SEGM. 1HTKL + SEGM. HK + SEGM. 2,5W BOK BKP  
š*v*h: 261*87/100*212 cm, výška sedu: 43 cm, hloubka sedu: 55/74 cm,
plocha pro spaní: 140*198 cm, noha dřevěná výška 10 cm

Rohová sedací souprava, SEGM.3 BF+SEGM.H1N+SEGM.3R  
š*v*h: 313*87/101*313 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 130*240 cm, noha kovová výška 10 cm

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-talisman/
https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-barcelona/
https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-kelly/
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Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmSVAN Rohová sedací souprava, NAR.3W/2OT  

š*v*h: 272*78/104*212 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm, noha kovová černá mat výška 10 cm

TESLA Rohová sedací souprava NAR. BOK A 3W/2OTB 
š*v*h: 262*86/99*206 cm, 
plocha pro spaní: 123*197 cm

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmHAITI NAR.2R/1OT

š*v*h: 240*74/98*172 cm, 
plocha pro spaní: 140*216 cm

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-tesla-3w-2otb-bok-a-akce-a0-stark-82/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-leva-svan/
https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-suprava-haiti/
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MASTER Možnost očalounit záda

„Vyrobíme sestavu přesně podle Vašich představ“

3+1+1 

L/P

A B C

Roh 2S
š*v*h: 95*90*95 cm

OT 1
š*v*h: 70*90/100*170 cm

OT 2
š*v*h: 92*90/100*180 cm

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

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

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

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

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

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

Trojsed 3S
š*v*h: 200*90/100*95 cm

Roh 1R
š*v*h: 95*90/100*95 cm

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

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

Trojsed 3R
š*v*h: 200*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 120*195 cm

Trojsed 3P
š*v*h: 200*90/100*95 cm

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

plocha pro spaní: 125*135+ 55 cm

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

(polohovatelné záhlavníky) (pevné záhlavníky)

(pevné nebo polohovatelné záhlavníky)

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

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-761/
https://www.jamall.cz/master-modul-3r-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-3p-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-3s-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-2r-140-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-2p-140-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-2s-140-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-2p-110-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-2s-110-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-1p-70-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-1s-70-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-roh-1-r-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-roh-2s-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-ot-1-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-ot-2-pravy-zahlavky-zvedaci-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-taburet-pevny-prvek-sk-a/
https://www.jamall.cz/master-modul-taburet-s-ul-prostorem-sk-a/
https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=master+bok
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SOLO II

ROXI

ALFA

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*95/105*180 cm, výška sedu 45 cm,
hloubka sedu 56 cm, plocha pro spaní: 128*195 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*95/105*180 cm, výška sedu 45 cm,
hloubka sedu 56 cm, plocha pro spaní: 130*195 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 252*95/105*180 cm, výška sedu 46 cm,
hloubka sedu 56 cm, plocha pro spaní: 130*195 cm

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-leva-roxi/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-modroseda-leva-solo-ii/


12

SARA

ALEX

BRUNO

Pohovka
š*v*h: 200*100*95 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

Pohovka
š*v*h: 230*100*100 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

Pohovka
š*v*h: 230*100*100 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm ,plocha pro spaní: 160*200 cm

A

A

A

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-alex/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-zluta-bruno/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-uloznym-prostorem-a-rozkladem-sara/
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ORION I Rohová sedací souprava 
š*v*h: 245*90/103*180 cm,
plocha pro spaní: 128*190 cm

3+1+1 

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

L/P

3+1+1 

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 54 cm

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 54 cm

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

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

IRYS Pohovka
š*v*h: 220*100*100 cm, 
plocha pro spaní: 160*200 cm

A

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 57 cm

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 45 cm

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 58 cm

https://www.jamall.cz/ada-modul-pohovka-sk-a/
https://www.jamall.cz/ada-modul-kreslo-sk-a/
https://www.jamall.cz/irys-pohovka-sk-a/
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IBIZA II
Rohová sedací souprava, 
š*v*h: 275*80/98*210 cm,
výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 130*200 cm

IBIZA I

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

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

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

plocha pro spaní: 130*210 cm plocha pro spaní: 130*200 cm

IBIZA E
š*v*h: 99*80/98*99 cm 

IBIZA OT/PB
š*v*h: 103*80/98*172 cm

IBIZA 2/B nebo 2/PB
š*v*h: 140*80/98*99 cm 

IBIZA OT/BK
š*v*h: 100*80/98*210 cm 

IBIZA 3/B nebo 3/FB
š*v*h: 195*80/98*99 cm 

IBIZA 3(165)
š*v*h: 165*80/98*99 cm

IBIZA 1/P
š*v*h: 72*80/98*99 cm

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-prava-ibiza-ii/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-1-2b-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-3-2b-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-e-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-2-b-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-ot-pb-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-ot-bk-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-1-p-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-3-165-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-taburet-50x50-sk-a/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-2-2b-sk-b/
https://www.jamall.cz/ibiza-modul-3-b-sk-a/
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BARI I

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

BARI III
š*v*h: 271*80/98*199 cm

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

BARI 3/B nebo 3/FB BARI 3 nebo 3/P BARI E BARI OT/BK BARI OT/PB

š*v*h: 109*80/98*99 cm

š*v*h: 
74*80/98*99 cm

š*v*h: 
100*80/98*99 cm

š*v*h: 
172*80/98*99 cm

š*v*h: 
146*80/98*99 cm

š*v*h: 
99*80/98*99 cm

š*v*h: 
122*80/98*99 cm

š*v*h: 
100*80/98*172 cm

BARI II
š*v*h: 271*80/98*221 cm

plocha pro spaní: 128*200 cm plocha pro spaní: 128*200 cm

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

L/P

BARI 1/PBBARI 1/P

https://www.jamall.cz/bari-i-modul-3-fb-ot-pb-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-rohovka-ii-3-fb-e-ot-bk-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-rohovka-iii-3-fb-e-1-pb-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-1-2b-kreslo-se-2-boky-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-2-2b-pohovka-2-se-2-boky-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-3-2b-pohovka-3-se-2-boky-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-1-p-kreslo-s-ul-prost-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-1-pb-kreslo-s-ul-prost-a-1-bokem-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-3-b-pohovka-trojmistna-s-1-bokem-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-3-pohovka-3-bez-boku-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-e-rohovy-prvek-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-ot-bk-pohovka-s-ul-prost-bez-boku-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-ot-pb-pohovka-s-ul-prost-a-1-bokem-sk-a/
https://www.jamall.cz/bari-modul-taburet-sk-a/
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3 2B

š*v*h: 235*89/105*94 cm

3B

š*v*h: 215*89/105*94 cm
3

š*v*h: 195*89/105*94 cm
2 2B

š*v*h: 170*89/105*94 cm

1 2B

š*v*h: 105*89/105*94 cm

1B

š*v*h: 85*89/105*94 cm

1

š*v*h: 66*89/105*94 cm

E

š*v*h: 94*89/105*94 cm

2B

š*v*h: 150*89/105*94 cm

2

š*v*h: 130*89/105*94 cm
plocha pro spaní: 128*132 cm

š*v*h: 150*89/105*94 cm
2 FB

š*v*h: 130*89/105*94 cm
2F

plocha pro spaní: 128*132 cm

OT B

š*v*h: 94*89/105*167 cm

OT BK

š*v*h: 100*89/105*185 cm

š*v*h: 252*89/105*185 cm, 
plocha pro spaní: 128*190 cm 

AMELIA Rohová sedací souprava
š*v*h: 389*89/105*244/185 cm, výška sedu: 45 cm, 
hloubka sedu: 60 cm, plocha pro spaní: 128*190 cm

L/P

„Vyrobíme sestavu přesně podle Vašich představ“

https://www.jamall.cz/amelia-modul-3-2b-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-3b-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-3-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-2-2b-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-2b-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-2-fb-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-2-f-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-2-f-sk-a-1/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-1-2b-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-1-b-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-1-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-e-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-ot-bk-sk-a/
https://www.jamall.cz/amelia-modul-ot-pb-sk-a/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-svetla-hneda-prava-amelia/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-126/
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VIKI

L/P

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

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

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

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

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-seda-uni-megan/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-hneda-uni-flex/
https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-prava-viki/
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KRETA

YORK

Rohová sedací souprava
š*v*h: 245*90*160 cm, výška sedu: 43, hloubka sedu: 51/72 cm, 
plocha pro spaní: 140*200 cm

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

Pohovka  
š*v*h: 238*92/105*95 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 126*195 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 236*92/107*166 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 57 cm, 
plocha pro spaní: 127*196 cm

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-kreta-rohova-uni-sk-a-bonel-castel-97-akce/
https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-york/
https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-bianca/
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Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmBONO Rohová sedací souprava  

š*v*h: 225*91/109*170 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 130*204 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 273*83/100*210 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 60 cm, 
plocha pro spaní: 130*200 cmCALIPSO II

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

š*v*h: 285*80/97*195 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 128*200 cm

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-calipso/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-sk-a-uni-bono/
https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-s-taburety-sk-a-veneto/
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VIENNA IV  
š*v*h: 340*89/105*178/165 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm
plocha pro spaní: 120*275 cm

A

L/P

Křeslo
š*v*h: 100*89/105*95 cm

Dvojsed s úl.prostorem
š*v*h: 150*89/105*95 cm

Dvojsed s rozkladem
š*v*h: 150*89/105*95 cm

plocha na spaní 120*150 cm

Sed bez boků
š*v*h: 75*89/105*95 cm

Taburet otevírací 
š*v*h: 60*45*60 cm

Bok 
š*v*h: 20*61*95 cm

Otoman s úl. prostorem 
š*v*h: 75*89/105*165 cm

Otoman XXL s úl. prostorem
š*v*h: 93*89/105*178 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*89/105*93 cm

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-sedaci-souprava-s-2x-uloznym-prostorem-prava-stribrito-seda-vi/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-1-pohovka-ul-prost-1p-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-2-pohovka-ul-prost-2p-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-2-pohovka-funkce-spani-2r-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-bok-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-otoman-bez-boku-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-roh-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-kreslo-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-taburet-60x60-sk-0/
https://www.jamall.cz/vienna-modul-otoman-xl-sk-0/
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GASTO Rohová sedací souprava š*v*h: 240*89/105*168 cm,
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm

A

L/P

Úložný prostor

Sed bez boků
š*v*h: 68*89/105*95 cm

Dvojsed s rozkladem
š*v*h: 135*89/105*95 cm

Bok
š*v*h: 18*61*95 cm

Otoman s úl. prostorem 
š*v*h: 87*89/105*168 cm

plocha pro spaní: 120*135 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*89/105*93 cm

Křeslo
š*v*h: 94*89/105*95 cm

Taburet otevírací
š*v*h: 60*45*60cm

Dvojsed s úl.prostorem
š*v*h: 135*89/105*95 cm

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-sedaci-souprava-s-uloznym-prostorem-leva-seda-gasto/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-kreslo-sk-0/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-taburet-sk-0/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-1-pohovka-ul-prost-1p-sk-0/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-2-pohovka-funkce-spani-2r-sk-0/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-2-pohovka-ul-prost-2p-sk-0/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-bok-sk-0/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-roh-sk-0/
https://www.jamall.cz/gasto-modul-otoman-s-bokem-sk-0/


22

MARCO IV š*v*h: 340*90/105*178/165 cm, 
výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*276 cm

A

L/P

Sed bez boků
š*v*h: 75*90/105*95 cmš*v*h: 75*90/105*95 cm

Dvojsed s rozkladem
š*v*h: 150*90/105*95 cm

Bok

š*v*h: 20*61*95 cm

Otoman s úl.prostorem
š*v*h: 95*90/105*165 cm

Otoman XL s úl.prostorem
š*v*h: 93*90/105*178 cmplocha pro spaní: 120*150 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*90/105*93 cm

Křeslo
š*v*h: 100*90/105*95 cm

Taburet otevírací
š*v*h: 60*44*60cm

https://www.jamall.cz/marco-modul-rohovka-system-iv-otxl-2r-ot-b-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-1-pohovka-1-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-2-pohovka-funkce-spani-2r-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-otoman-s-bokem-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-otoman-xl-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-roh-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-taburet-60x60-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-bok-sk-0/
https://www.jamall.cz/marco-modul-kreslo-sk-0/
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BLANKO I š*v*h: 340*90/105*178/165 cm,
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 120*280 cm

A

L/P

Úložný prostor

Sed bez boků
š*v*h: 75*90/105*95 cm

Dvojsed s rozkládem
š*v*h: 150*90/105*95 cm

Bok
š*v*h: 20*61*95 cm

Otoman XL s úl. prostorem 
š*v*h: 93*90/105*168 cmplocha pro spaní: 120*150 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*90/105*93 cm

Křeslo
š*v*h: 100*90/105*95 cm

Taburet otevírací
š*v*h: 60*45*60cm

Otoman S úl. prostorem
š*v*h: 95*90/105*95 cm

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-souprava-s-uloznym-prostorem-prava-blanko/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-1-pohovka-1-sk-0/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-2-pohovka-funkce-spani-2r-sk-0/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-otoman-s-bokem-sk-0/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-otoman-xl-sk-0/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-roh-sk-0/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-taburet-60x60-sk-0/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-bok-sk-0/
https://www.jamall.cz/blanko-modul-kreslo-sk-0/
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Taburet otvírací 60/60 
š*v*h: 60*42*60 cm

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

š*v*h: 95*88/105*95 cm

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

plocha pro spaní: 120*150 cm

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

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

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

Otoman s úložným 
prostorem

š*v*h: 95*88/105*165 cm

Otoman XL s úložným
prostorem

š*v*h: 95*88/105*195 cm

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

VERA Rohová sedací souprava
š*v*h: 275*88/105*195 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm

A

L/P

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-sedaci-souprava-prava-s-uloznym-prostorem-vera/
https://www.jamall.cz/vera-modul-2-pohovka-funkce-spani-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-2-pohovka-ul-prost-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-1-pohovka-ul-prost-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-roh-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-bok-18-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-bok-28-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-kreslo-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-otoman-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-otoman-xl-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-taburet-60x60-sk-0/
https://www.jamall.cz/vera-modul-taburet-92x50-sk-0/
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L/P

L/P

L/P

MILANO CLASSIC 

MILANO MEGA

MILANO MINI Rohová sedací souprava 
š*v*h: 252*86/105*165 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55cm,
plocha pro spaní: 130*200 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 325*86/105*165/216 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55cm,
plocha pro spaní: 130*260 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*86/105*216 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55cm,
plocha pro spaní: 125*200 cm
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COMFORTI CLASSIC 

COMFORTI MEGA

COMFORTI MINI Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*175 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*195 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*175/207 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*260 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*207 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*195 cm

L/P

L/P

L/P
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Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*207 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*195 cm ONTARIO Rohová sedací souprava

š*v*h: 255*95/104*195 cm, výška sedu: 44 cm, 
hloubka sedu: 57 cm, plocha pro spaní: 120*198 cm

A

ASPEN

BRAVA

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

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

A

A

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-hneda-prava-ontario/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-uloznym-prostorem-a-rozkladem-aspen/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-uloznym-prostorem-a-rozkladem-brava/
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A

L/P

TREVOR Rohová sedací souprava B300L+T00RC
š*v*h: 280*79/86*225 cm, výška sedu 44 cm, hloubka sedu 55 cm 

B300L/R
š*v*h: 178*79/86*101 cm

FB300L/RS
š*v*h: 178*79/86*101 cm

CH00L/R
š*v*h: 102*79/86*168 cm

E100
š*v*h: 55*79/86*101 cm

B 150L/R
š*v*h: 104*79/86*101 cm

E150
š*v*h: 78*79/86*101 cm

E300
š*v*h: 156*79/86*101 cm

FE300S
š*v*h: 156*79/86*101 cm

C200
š*v*h:154*79/86*101 cm

C300
š*v*h: 200*79/86*101 cm

EK00
š*v*h: 99*79/86*99 cm

EK01
š*v*h: 114*79/86*114 cm

T00L/RC
š*v*h: 102*79/86*225 cm

P000
š*v*h: 80*43*60 cm

C2EL/R
š*v*h: 154*79/86*101 cm

C2E2
š*v*h: 154*79/86*101 cm

CE3EL/RC
š*v*200*79/86*101 cm

C3E2
š*v*h: 200*79/86*101 cm

B150EL/R
š*v*h: 104*79/86*101 cm

B3L/R
š*v*h: 178*79/86*101 cm

https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-trevor/
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A

L/P

EVORA Rohová sedací souprava B300L+T00R
š*v*h: 301*79/86*226 cm, výška sedu 45 cm, hloubka sedu  55 cm

B300L/R
š*v*h: 190*79/86*102 cm

E100
š*v*h: 57*79/86*102 cm

E150
š*v*h: 79*79/86*102 cm

E300
š*v*h: 158*79/86*102 cm

FE300S
š*v*h: 158*79/86*102 cm

C200
š*v*h: 176*79/86*102* cm

C300
š*v*h: 224*79/86*101 cm

B 150L/R
š*v*h: 112*79/86*102 cm

FB300L/RS
š*v*h: 190*79/86*102 cm

Ek00
š*v*h: 102*79/86*102 cm

 EK01
š*v*h: 112*79/86*112 cm

T00L/R
š*v*h: 111*79/86*226 cm

CH00L/R
š*v*h: 111*79/86*170 cm

P000
š*v*h: 80*43*60 cm

C2EL/R
š*v*h: 176*79/86*102 cm

C2E2
š*v*h: 176*79/86*102 cm

C3EL/R
š*v*h: 224*79/86*102 cm

C3E2
š*v*h: 224*79/86*102 cm

B150EL/R
š*v*h: 112*79/86*102 cm

B3EL/R
š*v*h: 190*79/86*102 cm

https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-evora/
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OPAL S01/S02 Rohová sedací souprava
š*v*h: 278*84/100*200 cm, výška sedu 43 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 120*226 cm

L/P

OPAL S03/S04

11
85
7

143

F*

(26F*+43B*)

278

2
0
0

278

2
0
0

S05 - 

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

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

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

278

2
2
4

354

2
0
0

2
2
4

L L

S 01 -

57

278

2
0
0

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

plocha pro spaní: 118*226 cm

S03 S05

354

2
0
0

2
2
4

L
S04

Legenda

26F*
Trojsed 1RL

27F*
Trojsed 1RP

42B*

Lenoška
1RLL

28F*
Trojsed bez R

40L*

Lenoška
pravá

43B*

Lenoška
1RP

50
Roh

F*

Funkce
rozkladu

B - výklop

Úložný
prostor

L

41L*

Lenoška
pravá

Opěrka
levá - 63

Trojsed 1RL
25F*

Křeslo 1RL
11

Křeslo 1RP
12

Křeslo bez R
13

Křeslo 2R
10

Opěrka
pravá-64

L
Úložný
prostor
L - zásuvka

F - funkce rozkladu

B - úložný prostor-výklop

L - úložný prostor-zásuvka

2R - s dvěma područkami

1RL - s levou područkou

1RP - s pravou područkou

bez R - bez područek

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-s-uloznym-prostorem-stratos-9000-opal-s02/
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GALA S01/S02 Rohová sedací souprava 
š*v*h: 267*100*210 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 56 cm,
plocha pro spaní: 119*187 cm

3+1+1 

L/P

138

1
0
0

230

5
61
0
0

30 / 30F*

Trojsed 2R

1
0
0

96

L

20 L
Dvojsed 2R Křeslo

10

1
0
0

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

2
1
0

267

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

1
0
0

255

1
6
01

0
0

330

1
6
0

2
1
0

S03 (26F*+43)

S04 (42+27F*)

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

S01 S03

S05

2
1
0

310

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

1
0
0

296

1
6
01

0
0

375

1
6
0

2
1
0

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

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

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

S11S13

S15

2
1
0

310

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

1
0
0

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

267

2
1
0

2
6
7

S47

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-s-uloz-prostorem-preston/
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Pohovka 
š*v*h: 195*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cmGRANDE NEW

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

GRANDE KŘESLO GRANDE TABURET

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

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

https://www.jamall.cz/taburet-s-uloznym-prostorem-sedy-grande/
https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-sede-grande-new/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-seda-grande-1/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-bezova-grande-1/
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MAX

MAX 3

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

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

MAX 2 2 pohovka
š*v*h: 145*83*96 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 112*196 cm

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-max-2/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-max-3/
https://www.jamall.cz/kreslo-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-max-1/
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Pohovka 
š*v*h: 195*100*96 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

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

FARO

FARO I

FARO KŘESLO FARO TABURET

A

A

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

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-modra-faro/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-boky-modra-faro-i/
https://www.jamall.cz/taburet-modry-faro/
https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-modre-faro/
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Pohovka 
š*v*h: 200*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cmDORA

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

DORA KŘESLO DORA TABURET

Křeslo
š*v*h: 67*104*80 cm 
výška sedu: 43 cm,
hloubka sedu: 52 cm,

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-dora/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-boky-dora-i-1/
https://www.jamall.cz/taburet-otviraci-dora-sk-1/
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DUBAJ LUX

EBRO

LAZUR DOTI REN

ETNA

PENTA

Pohovka, š*v*h: 198*95*92 cm, 
výška sedu 50 cm, hloubka sedu 56 cm,
plocha pro spaní: 120*198 cm

Pohovka, š*v*h: 205*92*95 cm, 
výška sedu 45 cm, hloubka sedu 57 cm,
plocha pro spaní: 120*190 cm

Pohovka, š*v*h: 198*94*92 cm, 
výš. sedu 45 cm, hl. sedu 59 cm,
plocha pro spaní: 120*198 cm

Křeslo, š*v*h: 60*85*71 cm, 
výš. sedu 41 cm, hl. sedu 46cm

Křeslo, 
š*v*h: 75*104*76 cm, 
výš. sedu 43cm, 
hl. sedu 51 cm

Křeslo, 
š*v*h: 75*101*76 cm, 
výš. sedu 44 cm, 
hl. sedu 48 cm

Křeslo, 
š*v*h: 67*89*70 cm, 
výš. sedu 42 cm, 
hl. sedu 46 cm

https://www.jamall.cz/zakazka-pohovka-etna/
https://www.jamall.cz/zakazka-pohovka-penta/
https://www.jamall.cz/zakazka-kreslo-ebro/
https://www.jamall.cz/zakazka-kreslo-lazur/
https://www.jamall.cz/zakazka-kreslo-doti/
https://www.jamall.cz/pohovka-akce-dubaj-lux/
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Pohovka, š*v*h: 198*94*92 cm, 
výš. sedu 45 cm, hl. sedu 59 cm,
plocha pro spaní: 120*198 cm DELFIN I, II

BIANCO

3R+1+1, š*v*h: 204*97*90 cm, výška sedu 49 cm, hloubka sedu 54 cm,
Křeslo, 64*99*83 cm, výška sedu 47 cm, hloubka sedu 48 cm,
plocha pro spaní: 115*190 cm

Rohová sedací souprava,
š*v*h: 265*76/96*202 cm, výška sedu 45 cm, hloubka sedu 57cm,
plocha pro spaní: 127*198 cm

GALARDO Rohová sedací souprava,
š*v*h: 257*89*257 cm, výška sedu 46 cm, hloubka sedu 58/63cm,
plocha pro spaní: 124*198 cm

L/P

https://www.jamall.cz/zakazka-sedaci-souprava-rozkladaci-trojsed-s-kresly-delfin/
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ADAGIO Provedení:  dub castello/bílá lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01
š*v*h: 92*196*56 cm

vitrína 02L
š*v*h: 65*196*42 cm

vitrína 02P
š*v*h: 65*196*42 cm

vitrína 03L
š*v*h: 92*143*42 cm

vitrína 03P
š*v*h: 92*143*42 cm

komoda 04
š*v*h: 143*90*42 cm

komoda 06
š*v*h: 190*90*42 cm

komoda 05
š*v*h: 150*90*42 cm

noční stolek 08
š*v*h: 60*47*42 cm

RTV stolek 07
š*v*h: 150*47*42 cm

konferenční stolek 10
š*v*h: 109*48*60 cm

police 09
š*v*h: 134*25*24 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-796/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-dub-castelo-bily-lesk-adagio-01/
https://www.jamall.cz/vitrina-leva-dub-castello-bily-lesk-adagio-02l/
https://www.jamall.cz/vitrina-prava-dub-castello-bily-lesk-adagio-02p/
https://www.jamall.cz/vitrina-prava-dub-castello-bily-lesk-adagio-03p/
https://www.jamall.cz/vitrina-leva-dub-castello-bily-lesk-adagio-03l/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-dub-castello-bily-lesk-adagio-04/
https://www.jamall.cz/komoda-tridverova-dub-castello-bily-lesk-adagio-05/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-dub-castello-bily-lesk-adagio-06/
https://www.jamall.cz/stolek-televizni-dub-castello-bily-lesk-adagio-07/
https://www.jamall.cz/skrinka-dub-castello-bily-lesk-adagio-08/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-dub-castello-bily-lesk-adagio-10/
https://www.jamall.cz/police-dub-castello-bily-lesk-adagio-09/
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skříň 01
š*v*h: 90*200*55 cm

vitrína 02
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 03
š*v*h: 90*160*40 cm

police 08
š*v*h: 110*24*21 cm

komoda 05
š*v*h: 120*85*40 cm

konferenční stolek 07
š*v*h: 100*48*60 cm

RTV stolek 06
š*v*h: 160*55*40 cm

komoda 04
š*v*h: 160*85*40 cm

AGIS Provedení:  dub castello/černá
LED osvětlení v ceně

L/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-758/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-dub-medovy-castello-cerna-agis-01/
https://www.jamall.cz/vitrina-vysoka-dub-medovy-castello-cerna-agis-02/
https://www.jamall.cz/vitrina-nizsi-dub-medovy-castello-cerna-agis-03/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-dub-medovy-castello-cerna-agis-04/
https://www.jamall.cz/police-nastenna-dub-medovy-castello-cerna-agis-08/
https://www.jamall.cz/stolek-televizni-dub-medovy-castello-cerna-agis-06/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-dub-medovy-castello-cerna-agis-05/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-s-polici-stolek-dub-medovy-castello-cerna-agis-07/
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LILLE Provedení:  bílá/dub lefkas/bílá mat
LED osvětlení v ceně

skříň 01
š*v*h: 92*200*54 cm

rozklad 

vitrína 04
š*v*h: 55*200*40 cm

skříň 02
š*v*h: 137*200*54 cm

skříň 03
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 05
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 08
š*v*h: 120*86*40 cm

RTV stolek 09
š*v*h: 150*55*40 cm

nástavec 07
š*v*h: 138*105*28 cm

komoda 06
š*v*h: 150*86*40 cm

konferenční stolek 10
š*v*h: 96*57*60 cm

toaletní stolek 16
š*v*h: 120*78*40 cm jídelní stůl 15

š*v*h: 140/180*77*82 cm

police 11
š*v*h: 106*28*20 cm

noční stolek 12
š*v*h: 46*54*34 cm

L/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-563/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-dvoudverova-se-zasuvkou-lille-01/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-tridverova-se-zasuvkami-lille-02/https://www.jamall.cz/skrin-satni-tridverova-se-zasuvkami-lille-02/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-jednodverova-se-zasuvkou-lille-03/
https://www.jamall.cz/vitrina-uzka-se-zasuvkou-lille-04/
https://www.jamall.cz/vitrina-dvoudverova-se-zasuvkou-lille-05/
https://www.jamall.cz/komoda-s-dvirky-a-zasuvkami-lille-06/
https://www.jamall.cz/nastavec-na-komodu-proskleny-s-policemi-lille-07/
https://www.jamall.cz/stolek-televizni-se-skrinkami-a-zasuvkou-lille-09/
https://www.jamall.cz/komoda-s-dvirky-a-zasuvkami-lille-08/
https://www.jamall.cz/stolek-nocni-lille-12/
https://www.jamall.cz/police-nastenna-bila-matna-lille-11/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-s-polici-lille-10/
https://www.jamall.cz/stolek-toaletni-se-zasuvkami-lille-16/
https://www.jamall.cz/stul-jidelni-rozkladaci-lille-15/
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NEVIO Provedení:  dub artisan
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 17
š*v*h: 80*200*51 cm

RTV stolek 20
š*v*h: 155*52*40 cm

vitrína 18
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 19
š*v*h: 90*153*40 cm

komoda 11
š*v*h: 138*83*40 cm

komoda 13
š*v*h: 159*83*40 cm

komoda 12
š*v*h: 138*83*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*83*40 cm

RTV stolek 21
š*v*h: 100*48*60 cm

police 22
š*v*h: 110*24*21 cm

komoda 10
š*v*h: 120*83*40 cm

L/PL/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-346/
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ARKO Provedení:  bílá/bílá MDF lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 04
š*v*h: 92*201*42 cm

vitrína 0301
š*v*h: 55*201*42 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*201*42 cm

skříň 01
š*v*h: 92*201*55 cm

vitrína 0501 
š*v*h: 92*138*42 cm

komoda 0601 
š*v*h: 159*94*42 cm

komoda 08
š*v*h: 92*94*42 cm

komoda 0901
š*v*h: 138*72*42 cm

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

š*v*h: 138*50*42 cm
konferenční stolek 12

š*v*h: 108*52*69 cm

komoda 07 
š*v*h: 119*94*42 cm

L/P L/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-782/
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ARTIS Provedení:  dub artisan
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

rozklad 

skříň 01 
š*v*h: 92*200*55 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 04 
š*v*h: 92*200*40 cm

vitrína 03
š*v*h: 55*200*40 cm

 skříňka 06
š*v*h: 92*140*40 cm

vitrína 05
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 10
š*v*h: 138*70*40 cm

komoda 08
š*v*h: 165*94*40 cm

š*v*h: 138*94*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*94*40 cm

jídelní stůl 14002-003 
š*v*h: 140/180*77*82 cm

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

police 12 
š*v*h: 120*28*22 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 150*52*40 cm

komoda 07

L/P L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-293/
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skříň 01
š*v*h: 120*200*50 cm

komoda 12
š*v*h: 120*85*34 cm

skříň 02
š*v*h: 80*200*50 cm

skříň rohová 04
š*v*h: 82*200*82 cm

vitrína 05
š*v*h: 48*200*34 cm

regál 06
š*v*h: 69*200*34 cm

regál 07
š*v*h: 40*200*34 cm

komoda 08
š*v*h: 69*123*34 cm

RTV stolek 17
š*v*h: 120*66*34 cm

komoda 15
š*v*h: 69*85*34 cm

pracovní stůl 10
š*v*h: 120*76*55 cm

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

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

   konferenční 
stolek 10301-001

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

L/P L/P

L/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-493/
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BALTICA Provedení: dub lefkas/černá
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 2501
š*v*h: 90*200*43 cm

vitrína 0301
š*v*h: 55*200*43 cm

skříň 2401
š*v*h: 90*200*54 cm

prádelník 0201
š*v*h: 55*200*43 cm

vitrína 2601
š*v*h: 90*136*43 cm

komoda 0801
š*v*h: 165*94*43 cm

komoda 2901
š*v*h: 90*94*43 cm

RTV stolek 2701
š*v*h: 147*55*43 cm

konferenční stolek 1401
š*v*h: 114*48*61 cm

police 2801
š*v*h: 120*24*21 cm

komoda 0901
š*v*h: 138*94*43 cm

L/P

L/P

L/P L/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-497/
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BLANCO Provedení:  borovice sněžná/MDF šedá
Možnost dokoupit LED osvětlení

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

komoda 06
š*v*h: 165*96*42 cm

komoda 0701
š*v*h: 138*96*42 cm

komoda 08
š*v*h: 86*96*42 cm

vitrína 0501
š*v*h: 92*140*42 cm

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

š*v*h: 128*55*42 cm

pracovní stůl 11
š*v*h: 119*78*55 cm

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

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

police 1401
š*v*h: 138*23*21 cm

police 15
š*v*h: 92*23*21 cm

skříň 27 
š*v*h: 163*202*65 cm

skříň 28 
š*v*h: 183*202*65 cm

postel 34
š*v*h: 150*97*206 cm

bez roštu a matrace

postel 1601
š*v*h: 100*82*204 cm

noční stolek 18
š*v*h: 46*45*42 cm

ZAG 0501-001
š*v*h: 60*32*8 cm

lišta 03
š*v*h: 93*6*4 cm

bez roštu a matrace

postel 35
š*v*h: 170*97*206 cm

postel 1701
š*v*h: 130*82*204 cm

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-494/
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DALLAS
Provedení: ořech natural/ bílý lesk
Lišta: bílý lesk 
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01
š*v*h: 92*203*62 cm

police 13
š*v*h: 138*24*22 cm

jídelní stůl 1502
š*v*h: 101/141/181*77*89 cm

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

skříň 02
š*v*h: 60*203*41 cm

vitrína 08
š*v*h: 92*203*41 cm

vitrína 09
š*v*h: 60*203*41 cm

bar 07
š*v*h: 135*133*41 cm

vitrína 06
š*v*h: 92*133*41 cm

komoda 03
š*v*h: 138*94*41 cm

komoda 04
š*v*h: 165*94*41 cm

komoda 05
š*v*h: 92*94*41 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 165*55*41 cm

police 12
š*v*h: 92*24*22 cm

RTV stolek 10
š*v*h: 138*55*41 cm

rozklad

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-495/
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police 17
š*v*h: 92*24*21 cm

police 16
š*v*h: 138*24*21 cm

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

skříň 01
š*v*h: 92*201*66 cm

vitrína 02/S
š*v*h: 85*201*43 cm

prádelník 03
š*v*h: 55*201*43 cm

vitrína  04/S
š*v*h: 55*201*43 cm

vitína 06/S
š*v*h: 85*133*43 cm

skříňka 05
š*v*h: 92*133*43 cm

komoda 10
š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 09
š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 08
š*v*h: 165*94*43 cm

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

komoda 11
š*v*h: 92*94*43 cm

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

L/PL/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-498/
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skříň 01
š*v*h: 92*200*55 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*200*40 cm

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

RTV stolek 11
š*v*h: 150*52*40 cm

skříňka 06
š*v*h: 92*140*40 cm

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

komoda 09
š*v*h: 92*94*40 cm

jídelní stůl 14002-002
š*v*h: 140-180*77*82 cm

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

vitrína 04 vitrína 05

komoda 08 komoda 10

rozklad 

police 12
š*v*h: 120*28*22 cm

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

L/P L/P L/P L/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-294/
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MEGAN Provedení: dub artisan
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

police 2000
š*v*h:200*30*27 cm

police 1
š*v*h:140*30*27 cm

vitrína 2
š*v*h:100*202*42 cm

vitrína 3
š*v*h:70*202*42 cm

vitrína 1
š*v*h:115*160*42 cm

RTV stolek 2
š*v*h:200*57*42 cm

RTV stolek 1
š*v*h:140*57*42 cm

konferenční stolek
š*v*h:115*48*60 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-357/


51

KATE Provedení: dub sonoma/sonoma čokoláda
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

vitrína 2
š*v*h: 55*200*38 cm

konferenční stolek S0
š*v*h: 95*50*60 cm

RTV stolek 1
š*v*h: 140*52*38 cm

 police 4
š*v*h: 140*37*22 cm

 police 3
š*v*h: 140*53*22 cm

komoda 3
š*v*h:140*88*38 cm

police 1
š*v*h: 180*60*25 cm

RTV stolek 2
š*v*h: 180*52*38 cm

vitrína 3
š*v*h: 95*200*38 cm

vitrína 1
š*v*h: 95*163*38 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-355/
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skříň 1
š*v*h: 92*202*58 cm

skříň 2
š*v*h: 100*202*58 cm

skříň 3
š*v*h: 100*202*40 cm

skříň rohová 7
š*v*h: 90*202*90 cm

skříň rohová 8
š*v*h: 60*202*60 cm

komoda 5
š*v*h: 55*136*40 cm

komoda 6
š*v*h: 110*136*40 cm

komoda 3
š*v*h: 170*109*40 cm

komoda7
š*v*h: 112*109*40 cm

komoda 8
š*v*h: 160*90*40 cm

komoda 9
š*v*h: 100*136*40 cm

komoda 2
š*v*h: 160*90*40 cm

komoda 1
š*v*h: 138*109*40 cm

bar
š*v*h: 138*109*40 cm

komoda 4
š*v*h: 138*109*40 cm

komoda 10
š*v*h: 80*90*40 cm

BAHAMA Provedení: dub sonoma
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-353/


53

vitrína 1
š*v*h:65*202*40 cm

skříň 6
š*v*h:58*202*40 cm

skříň 5
š*v*h:58*202*58 cm

regál 1
š*v*h:100*202*40 cm

regál 3
š*v*h:55*202*40 cm

regál 2
š*v*h:85*202*40 cm

regál R 
š*v*h:138*202*40 cm

RTV stolek 1
š*v*h:120*53*42 cm

RTV stolek 3
š*v*h:120*53*42 cm

RTV stolek 4
š*v*h:130*53*42 cm

RTV stolek 2
š*v*h:160*53*42 cm

police 2
š*v*h:130*35*27 cm

police 1
š*v*h:120*35*27 cm

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

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

š*v*h:130*25*27 cm

pracovní stůl
š*v*h:110*75*58 cm

jídelní stůl
š*v*h:150*82*90 cm

konferenční stolek S0
š*v*h:70*46*70 cm

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

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-353/
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KAMIR Provedení: borovice bílá
Možnost dokoupit LED osvětlení, kovové úchytky

konferenční stolek
KSMT 30

š*v*h: 120*45*60 cm

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

KAMIR Provedení: borovice bílá
Možnost dokoupit LED osvětlení

komoda
KSMK 26

š*v*h: 178*96*48 cm

komoda s barem
KSMK 43

š*v*h: 123*143*48 cm

police
KSMB 01

š*v*h: 121*34*24 cm

vitrína nízkávitrína vysoká
KSMV 64KSMV 73

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

jídelní stůl
KSMT 40

š*v*h: 160/205*75*90 cm

RTV stolek
KSMT 231

š*v*h: 148*67*48 cm

konferenční stolek
KSMT 30

š*v*h: 120*45*60 cm

rozklad

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-490/
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šatní skříň
MDXS 82

konferenční stolek
CFTT 5016

vitrína pravá
MDXV 53R

š*v*h: 92*156*44 cm

komoda
MDXK 26

vitrína vysoká pravá
MDXV 71R

š*v*h: 57*198*43 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětlení

rozklad

šatní skříň
MDXS 82

š*v*h: 92*198*54 cm

RTV stolek
MDXT 121

š*v*h: 156*51*43 cm

konferenční stolek
CFTT 5016

š*v*h: 110*46*60 cm

police
MDXB0 1

š*v*h: 140*25*24 cm

komoda
MDXK 26

š*v*h: 146*83*43 cm

vitrína vysoká pravá
MDXV 71R

prádelník 
MDXS 71

š*v*h: 57*198*43 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětlení

TMST 142
š*v*h: 119/174*78*85 cm

jídelní stůl

rozklad

L/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-564/
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BARRIS Provedení: ořech americký byant/bílý mat
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 12
š*v*h: 86*200*42 cm

vitrína 10 L/11 P 
š*v*h: 60*200*42 cm

police 35
š*v*h: 140*21*20

vitrína 15
š*v*h: 86*137*42 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 160*48*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 120*40*60 cm

RTV stolek 24
š*v*h: 120*48*42 cm

komoda 44
š*v*h: 110*83*42 cm

komoda 45
š*v*h: 140*83*42 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-791/
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COZY Provedení: rustikální olejovaný dub
LED osvětlení v ceně

police 35
š*v*h: 140*22*22 cm

komoda 47
š*v*h: 170*90*42 cm

komoda 45
š*v*h: 140*90*42 cm

skříň 71
š*v*h: 65*198*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 80*48*60 cm

jídelní stůl 39
š*v*h: 160/210*77*95  cm

vitrína 10
š*v*h: 65*198*42 cm

vitrína 12
š*v*h: 95*200*42 cm

bar 15
š*v*h: 100*140*50 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 160*50*42 cm

rozklad

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-790/
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skříň 70
š*v*h: 97*199*60 cm

vitrína 12
š*v*h: 97*199*40 cm

vitrína 10
š*v*h: 67*199*40 cm

vitrína 15
š*v*h: 119*148*40 cm

police 35
š*v*h: 144*23*23 cm

police 34
š*v*h: 119*23*23 cm

komoda 47
š*v*h: 170*86*40 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 171*56*40 cm

RTV stolek 24
š*v*h: 119*44*40 cm

jídelní stůl 40
š*v*h: 136/173/210*76*90 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 110*46*60 cm

židle 101
š*v*h: 47*100*41 cm

komoda 45
š*v*h: 151*86*40 cm

 rozklad

KAMA Provedení: dub camargue s černými matnými prvky
Možnost dokoupit LED osvětlení

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-722/
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vitrína 10
š*v*h: 65*200*42 cm

vitrína 11
š*v*h: 65*200*42 cm

vitrína 12
š*v*h: 95*200*42 cm

komoda 15
š*v*h: 95*124*42 cm

zrcadlo 80
š*v*h: 110*60*4 cm

komoda 47
š*v*h: 180*89*42 cm

komoda 45
š*v*h: 140*89*42 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 160*53*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 100*50*60 cm

police 35
š*v*h: 120*21*21 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníLIMBO Provedení: divoký dub/artisan olej

LED osvětlení v ceně

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-798/
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KAMIRMOET Provedení: americký ořech jackson/bílá mat/grafitová mat
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 11
š*v*h: 65*204*42 cm

skříň 70
š*v*h: 84*200*60 cm

vitrína 10
š*v*h: 65*204*42 cm

vitrína 12
š*v*h: 90*204*42 cm

komoda 45
š*v*h: 150*93*42 cm

RTV stolek 24
š*v*h: 120*55*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 108*40*60 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 170*55*42 cm

komoda 15
š*v*h: 90*134*42 cm

police 35
š*v*h: 150*22*22 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-795/
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MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníAVILA Provedení: bílá alpská/dub medový 

castello/MDF bílý lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

komoda 2D4S
š*v*h: 144*87*42 cm

komoda 2D1S
š*v*h: 94*87*42 cm

police
š*v*h: 120*25*22 cm

RTV stolek 2D1S
š*v*h: 144*46*42 cm

vitrína 1D
š*v*h: 62*197*38 cm

vitrína 2D
š*v*h: 94*161*38 cm

konferenční stolek 
š*v*h: 90*45*60 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-794/
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KAMIRTORONTO Provedení: dub varmia/černý
LED osvětlení v ceně

skříň 2D
š*v*h: 90*196*55 cm

komoda 1D4S
š*v*h: 78*105*38 cm

komoda 
š*v*h: 115*105*38 cm

skříňka závěsná 2D
š*v*h: 115*35*30 cm

police
š*v*h: 135*30*30 cm

RTV stolek 2D
š*v*h: 135*46*42 cm
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komoda 3D2S
š*v*h: 125*103*38 cm

komoda 2D1S
š*v*h: 90*103*38 cm

komoda 1D
š*v*h: 55*103*38 cm

skříň 2D
š*v*h: 90*196*56 cm

vitrína 2D
š*v*h: 90*196*38 cm

konferenční stolek
š*v*h: 76*46*56 cm

RTV stolek
š*v*h: 125*51*38 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníVEGA Provedení: dub artisan/bílá mat, dub artisan/grafit

LED osvětlení v ceně

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-804/
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MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníMONOSS Provedení: dub artisan/grafit

LED osvětlení v ceně

skříň 2D
š*v*h: 77*197*55 cm

vitrína 4D
š*v*h: 77*195*38 cm

vitrína 2D
š*v*h: 77*99*38 cm

komoda 4D4S
š*v*h: 115*92*38 cm

RTV stolek 2 2D
š*v*h: 70*48*45 cm

komoda 2D4S
š*v*h: 77*92*38 cm

RTV stolek 2D1S
š*v*h: 115*48*45 cm

skříňka závěsná 2D
š*v*h: 115*37*30 cm

konferenční stolek
š*v*h: 100*46*55 cm
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vitrína 90 2KS1F
š*v*h: 90*123*40 cm

police VP 90
š*v*h: 90*30*21 cm

komoda 150 3K1F
š*v*h: 150*85*45 cm

komoda 150 3KS
š*v*h: 150*85*45 cm

komoda 150 3K2F
š*v*h: 150*85*45 cm

police VP 120
š*v*h: 120*30*21 cm

komoda 180 3KS
š*v*h: 180*85*45 cm

komoda 180 3K1F
š*v*h: 180*85*45 cm

RTV stolek 150 2K2F
š*v*h: 150*46*45 cm

RTV stolek 150 1K2F
š*v*h: 150*46*45 cm

RTV stolek 135 1K2F 
š*v*h: 135*46*45 cm

vitrína 90 2KS
š*v*h: 90*123*40 cm

vitrína 60 1KS
š*v*h: 60*123*40 cm

RTV stolek 120 1K2F
š*v*h: 120*46*45 cm

konferenční stolek 1F
š*v*h: 104*36*65 cm

vitrína 60XV 1KS
š*v*h: 60*193*40 cm

vitrína 60 1KS1F
š*v*h: 60*123*40 cm

konferenční stolek SET2
š*v*h: 102*28*60 cm
š*v*h: 43*38*67 cm

KAMIRPIANO Provedení: bílá lesk, béžová lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-759/
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KENDO Provedení: bílá alpská

regál 04
š*v*h: 80*138*34 cm

pracovní stůl 01
š*v*h: 83*79*51 cm

police 06
š*v*h: 71*20*21 cm

pracovní stůl 02
š*v*h: 102*79*51 cm

skříň 07
š*v*h: 151*200*62 cm

komoda 05
š*v*h: 118*86*40 cm

skříň 03
š*v*h: 80*197*51 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-147/
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skříň 01
š*v*h: 127*201*52 cm

skříň 02
š*v*h: 92*201*52 cm

komoda 07
š*v*h: 117*85*42 cm

police 09
š*v*h: 117*15*20 cm

komoda 06
š*v*h: 153*85*42  cm

noční stolek 11
š*v*h: 49*50*35 cm

pracovní stůl 10
š*v*h: 117*79*51 cm

vitrína 15
š*v*h: 92*140*42 cmkomoda 05

š*v*h: 92*139*42 cm

RTV stolek 08
š*v*h: 153*56*42 cm

postel s roštem 14
š*v*h: 127*89*207 cm

TERNI Provedení: stříbrná šedá/MDF šedá
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skříň 0101 
š*v*h: 82*199*82 cm

skříň 0201 
š*v*h: 80*199*55 cm

regál 0301 
š*v*h: 80*199*40 cm

skříň 0401 
š*v*h: 55*199*40 cm

regál 0501 
š*v*h: 55*199*40 cm

regál 0601 
š*v*h: 42*199*40 cm

komoda 0701 
š*v*h: 92*141*40 cm

noční stolek 1301 
š*v*h: 40*48*40 cm

zábrana ZAST 03
š*v*h: 100*62*3 cm

dvířka 06 W
š*v*h: 37*36*2 cm

police 18 W 19 W 
š*v*h: 30*30*20 cm

postel s roštem 1702 
š*v*h: 97*81*205 cm

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

pracovní stůl 1401
š*v*h: 119*79*55 cm

komoda 0801 
š*v*h: 138*94*40 cm

komoda 1001 
š*v*h: 92*94*40 cm

komoda 1101 
š*v*h: 55*94*40 cm

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

zábrana ZAST 01-005
š*v*h: 92*27*3 cm

DROP Provedení: buk fjord/bílá
Dvířka: platina šedá

matrace není součástí

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-442/
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regál 12
š*v*h: 122*95*40 cm

skříň 01
š*v*h: 117*193*51 cm

skříň 02
š*v*h: 80*193*51 cm

rohová skříň 03
š*v*h: 80*193*80 cm

regál 04 
š*v*h: 80*193*40 cm

regál 05
š*v*h: 43*193*40 cm

pracovní stůl 18
š*v*h: 117*79*51 cm

komoda 09 
š*v*h: 120*95*40 cm

stoleček 15
š*v*h: 69*58*51 cm

police 17 
š*v*h: 80*45*21 cm

police 16 
š*v*h: 72*35*20 cm

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

komoda 10
š*v*h: 80*95*40 cm

komoda 11
š*v*h: 74*95*40 cm

regál 13 
š*v*h: 101*136*40 cm

komoda 08
š*v*h: 82*141*40 cm

dvířka pudrová 2ks
š*v*h: 37*34*2 cm

dvířka modrá 2ks
š*v*h: 37*34*2 cm

ELMO Provedení: bílá alpská/buk fjord

L/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-134/
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NEX 

PINOKIO

MONAKO

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

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

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

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

                        Postel 90  š*v*h: 96*36/52/69*208 cm
Postel 120 /140  š*v*h: 126/146*36/52/69*208 cm 

Poste 160/180  š*v*h: 166/186*36/52/69*208 cm

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-360/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-363/
https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=monako
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LENNY PP Zábrana 
š*v: 87*38 cm

 

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

MARIO 90/140 PP 

MARIO PP 

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

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

Zábrana 
š*v: 87*38 cm

 

Zábrana 
š*v: 87*38 cm

 

Žebřík 5L
š*v: 60*180 cm

 

https://www.jamall.cz/postel-patrova-s-rosty-prirodni-mario-pp/
https://www.jamall.cz/postel-patrova-s-rosty-90-140-prirodni-mario/
https://www.jamall.cz/postel-patrova-s-rosty-prirodni-leny-pp/
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FORTUNA

šatní skříň F3 
š*v*h: 150*222*52 cm

šatní skříň F75 
š*v*h: 75*222*52 cm

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

šatní skříň F1 
š*v*h: 50*222*52 cm

šatní skříň F2 
š*v*h: 100*222*52 cm

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

F1

F3 F75 FU

F2 F2
POL

provedení: bílá,
dub bardolíno, dub sněhový, 
dub artisan

dub artisan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-387/


73

dub artisan
šedáIVA

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

šatní skříň ZEVS
š*v*h: 118*203*61 cm

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

Provedení: bílá, dub bardolino, dub sněhový, dub artisan/šedá

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

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

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

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

ořech artisan

dub bardolino, 
dub sněhový/antracit, 

ořech artisan

dub bardolino, 
dub sněhový/antracit, 

ořech artisan

bílá
dub bardolíno, dub sněhový

bílá bílá

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-391/
https://www.jamall.cz/nocni-stolek-bila-alfa-360109/
https://www.jamall.cz/nocni-stolek-3f-matis-dub-snehovy/
https://www.jamall.cz/nocni-stolek-2f-matis-dub-snehovy/
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PIANO Provedení: bílá lesk, béžová lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení
 

komoda K23
š*v*h: 153*85*45* cm

postel KR160V
š*v*h: 180*120*213 cm

komoda K13
š*v*h: 107*85*45* cm

komoda F4
š*v*h: 76*97*45 cm

noční stolek NS3
š*v*h: 45*61*40 cm

noční stolek NS2
š*v*h: 45*43*40 cm

komoda F5
š*v*h: 60*136*45cm

komoda F4 V
š*v*h: 60*110*45 cm

zrcadlo 06
š*v*h: 123*65*2 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-814/
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skříň P22
š*v*h: 92*224*56 cm

skříň P2
š*v*h: 92*224*56 cm

skříň P1
š*v*h: 47*224*56 cm

skříň PUG
š*v*h: L:100 P:102*224*56 cm

skříň PK 181
š*v*h: 182*224*61 cm

skříň DP1
š*v*h: 45*224*56 cm

skříň DP2
š*v*h: 90*224*56 cm

skříň DP 22
š*v*h: 90*224*56 cm

PIANO Provedení: bílá lesk, béžová lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení
 

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-814/


76

SORENTO

SORENTO SORENTOKOMODA II KOMODA III

SORENTO

LIMA A1Provedení: craft zlatý/černá/lamely MDF
š*v*h: 150/200*245*62 cm

Provedení: craft zlatý/zrcadlo,
bílá, sonoma, čokoláda, san remo
š*v*h: 100/125/150/175/200/230*215/245*62 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 100/150*215*61 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 120*89*42 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 160*89*42 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 200*215*61 cm

https://www.jamall.cz/skrin-satni-kombinovana-sorento-150/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-kombinovana-sorento-200/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-623/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sorento-iii/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sorento-ii/
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CLEO SORENTO PŘEDSÍŇ L/PPŘEDSÍŇ L/P

C3a C3b

A12A4

Provedení: craft zlatý, 
sonoma, artisan
š*v*h: 203*215*62cm

Provedení: craft zlatý, 
sonoma, artisan
š*v*h: 203*215*62cm

Provedení: craft zlatý/zrcadlo,
sonoma, čokoláda, san remo
š*v*h: 100/125/150/175/200/230*215/245*62 cm

Provedení: craft zlatý/zrcadlo,
bílá, sonoma čokoláda, san remo
š*v*h: 100/125/150/175/200/230*215/245*62 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 100*190*35 cm

Provedení: craft zlatý/černá/lamely MDF
š*v*h: 100*190*35 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-625/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-630/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-682/
https://www.jamall.cz/sorento-predsinova-stena-craft-zlaty-cerna-100x190x35-prava/
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RTV stolek
š*v*h: 141*45*40 cm

komoda 01
š*v*h: 121*86*40 cm

skříň 3D4S
š*v*h: 165*210*58 cm

komoda 02
š*v*h: 151*86*40 cm

komoda 03
š*v*h: 121*86*40 cm

komoda 05
š*v*h: 60*105*40 cm

komoda 04
š*v*h: 40*105*40 cm

NAXOS Provedení: dub artisan

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-793/
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SKŘÍNĚ Lamivex Provedení: Laminovaná dřevotříska o síle 16 mm, dub sonoma
Kovové úchytky, kovové pojezdy zásuvek

nástavec
JM 08

š*v*h: 90*45*53 cm

nástavec
JM 08

š*v*h: 90*45*53 cm

nástavec
JM 07

š*v*h: 45*45*53 cm

skříň
JM 01

š*v*h: 45*195*53 cm

nástavec
JM 09

š*v*h: 135*45*53 cm
sada polic

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

š*v*h: 87*1,6*40 cm

sada polic
JM 12 

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

nástavec
JM 10

š*v*h: 85*45*85 cm

skříň skříň
JM 02 JM 17

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

skříň
JM 04

š*v*h: 135*195*53 cm

skříň
JM 06

š*v*h: 85*195*85 cm

komoda
JM 15

š*v*h: 50*89*40 cm

komoda
JM 13

š*v*h: 79*89*50 cm

komoda
JM 16

š*v*h: 60*89*40 cm

komoda
JM 14

š*v*h: 118*89*50 cm
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https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-366/
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RUBIC provedení: dub artisan/bílý

skříň 2D-120
š*v*h: 120*180*58 cm

skříň 2D-90
š*v*h: 90*180*58 cm

skříň 1D-60
š*v*h: 60*180*58 cm

skříň 1D-30
š*v*h: 30*180*58 cm

skříň 1D2S
š*v*h: 60*180*58 cm

nástavec  90 1D
š*v*h: 90*36*58 cm

nástavec 120 2D
š*v*h: 120*36*58 cm

nástavec30 1D
š*v*h: 30*36*58 cm

nástavec 60 1D
š*v*h: 60*36*58 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-808/
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Postelový rošt s výklopem pomocí 
pístu v nožní části.
Výklopný rošt umožňuje využití 
úložného prostoru v nohách lůžka.  
Polohování hlavy a nohou pro pohodlí 
a odpočinek na lůžku.

VIVA HN P 

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

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

bederní oblasti
• výška 5 cm

VIVA 
Postelový rošt v pevném provedení pro běžný spánek

Postelový rošt s mechanickým polohováním hlavy a nohou. 

VIVA KOMBI P

VIVA HN 

VIVA P

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

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

Polohování hlavy a nohou pro pohodlí a odpočinek na lůžku.

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

oblasti
• výška 5 cm

VIVA MOTOR KABELOVÝ OVLADAČ

BEZŠŇŮROVÝ OVLADAČ

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

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-1/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-kombi-p-levy-1/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-hn-1/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-hn-p-1/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-motor-1/
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CARO Provedení: dub sonoma 

botník se sedákem 01
š*v*h: 60*48*34 cm

věšák 17
š*v*h: 50*103*24 cm

zrcadlo 26
š*v*h: 50*65*2 cm

botník se sedákem 02
š*v*h: 70*48*34 cm

botník se sedákem 03
š*v*h: 70*48*34 cm

botník se sedákem 04
š*v*h: 80*48*34 cm

botník se sedákem 05
š*v*h: 90*48*34 cm

botník se sedákem 06
š*v*h: 90*68*34 cm

botník se sedákem 07
š*v*h: 105*48*34 cm

komoda 08
š*v*h: 90*76*34 cm

botník 09
š*v*h: 50*90*34 cm

botník 10
š*v*h: 80*90*34 cm

komoda 11
š*v*h: 120*90*34 cm

botník 12
š*v*h: 90*90*34 cm

botník 13
š*v*h: 90*126*34 cmbotník 14

š*v*h: 60*126*34 cm

skříň 16
š*v*h: 55*199*34 cm

věšák 18
š*v*h: 68*103*24 cm

věšák 19
š*v*h: 50*126*3 cm

věšák 20
š*v*h: 68*126*3 cm

věšák 21
š*v*h: 80*126*3 cm

skříň 22
š*v*h: 80*199*51 cm

botník 15
š*v*h: 80*126*34 cm

komoda 25
š*v*h: 138*85*40 cm

komoda 23
š*v*h: 92*85*40 cm

komoda 24
š*v*h: 120*85*40 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-797/
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NEVIO Provedení: dub artisan 

botník 14
š*v*h: 120*94*34 cm

zrcadlo 16
š*v*h: 103*69*2 cm

věšák 15
š*v*h: 69*145*27 cm

skříň 01
š*v*h: 55*200*34 cm

věšák 07
š*v*h: 35*145*2 cm

věšák 06
š*v*h: 70*145*3 cm

botník 05
š*v*h: 105*54*34 cm

botník 03
š*v*h: 70*94*34 cm

botník 04
š*v*h: 70*54*34 cm

zrcadlo 08
š*v*h: 50*65*2 cm

L/P

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-346/
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PŘEDSÍNĚ APOLON, ROMA, ODISEJ

APOLON PA-3 ZRCADLO

APOLON PA-3 KOMODA

APOLON PA-2APOLON PA-1

ROMA 1

ODISEJ 3V ODISEJ 4V

ROMA 6F ROMA 4 ROMA 150ROMA RU

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, artisan

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, artisan

š*v*h: 50*113*2 cm

š*v*h: 50*95*37 cm

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

š*v*h: 75*95*37 cm

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

š*v*h: 146*81*39 cm š*v*h: 75*80*52 cm š*v*h: 150*80*40 cmš*v*h: 72/35*95*72/35 cm

https://www.jamall.cz/skrin-policova-dvoudverova-dub-bardolino-apolon-pa-1-100112/
https://www.jamall.cz/botnik-a-vesak-do-predsine-dub-snehovy-apolon-pa-2-100246/
https://www.jamall.cz/skrinka-dub-sartisan-apolon-pa-3/
https://www.jamall.cz/zrcadlo-dub-artisan-apolon-pa-3/
https://www.jamall.cz/stena-predsinova-dub-bardolino-apolon/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-469/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-668/
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KOMODY VIVA

KOMODY ERVI
komoda 01 komoda 02 komoda 03 toaletní stolek BIJOU

š*v*h: 72*85*40 cm š*v*h: 72*85*34 cm š*v*h: 106*85*34 cm
š*v*h: 80*140*40 cm

provedení: bílá

KOMODY ARMADIO

A1 4S
š*v*h: 74*85*45 cm

A1 2D 1S
š*v*h: 73*85*36 cm

A1 3D 2S
š*v*h: 109*85*35 cm

A1 2D 4S
š*v*h: 109*85*35 cm

AXL 2D 4S
š*v*h: 155*85*35 cm

A2 3D 1S
š*v*h: 109*104*35 cm

Provedení: bílá, dub lanýž, dub sonoma/lava

Provedení: sonoma světlá

Provedení: bílá mat

VIVK04
š*v*h: 40*104*40 cm

VIVK05
š*v*h: 120*84*40 cm

VIVS01
š*v*h: 40*48*34 cm

VIVK01
š*v*h: 77*104*40 cm

VIVK02
š*v*h: 77*84*40 cm

VIVK03
š*v*h: 154*84*40 cm

K1 - 3D 2S
š*v*h: 109*85*36 cm

3K
š*v*h: 50*120*29 cm

Provedení: dub sonoma

K1 - 4S
š*v*h: 74*85*45 cm

K1 - 2D 2S
š*v*h: 74*85*36 cm

4K
š*v*h: 50*155*29 cm

KOMODY SCONTO

https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk01/
https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk03/
https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk04/
https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk05/
https://www.jamall.cz/komoda-nocni-stolek-bila-viva-vivs01/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1360/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1350/
https://www.jamall.cz/komoda-zasuvkova-sonoma-svetla-ervi-01/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sonoma-svetla-ervi-02/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sonoma-svetla-ervi-03/
https://www.jamall.cz/stolek-toaletni-bily-bijou/
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PAVO

LUNIS

Provedení: dub artisan/bílá mat, dub artisan/grafit

Provedení: san remo

věšák komoda

botník

komoda 1D1S komoda 3S komoda 3D3S

komoda

zrcadlo
botník

skříň

věšák

komoda 2D2S

zrcadlo

š*v*h: 56*110*26 cm š*v*h: 76*84*37 cm

š*v*h: 56*44*37 cm

š*v*h: 55*85*38 cm š*v*h: 55*85*38 cm š*v*h: 114*85*38 cm

š*v*h: 65**100*38 cm

š*v*h: 65*98*2 cm

š*v*h: 65*45*37 cm

š*v*h: 65*197*37 cm

š*v*h: 65*153*28 cm

š*v*h: 77*85*38 cm

š*v*h: 54*76*3 cm

https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=pavo
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-806/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-809/
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GOLD Provedení: ořech ecco
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

komoda GD-SW2D80PW
š*v*h: 80*194*39 cm

komoda GD-SW2D80
š*v*h: 80*194*39 cm

komoda GD-SW1D55/60/70
š*v*h: 55/60/70*194*39 cm

komoda GD-SN2D80
š*v*h: 80*121*39 cm

komoda GD-SN1D70komoda GD-SN1D55/60
š*v*h: 70*121*39 cmš*v*h: 55/60*121*39 cm

regál GD-RW55
š*v*h: 55*194*39 cm

regál GD-RW60 regál GD-RW70 regál GD-RW80
š*v*h: 60*194*39 cm š*v*h: 70*194*39 cm š*v*h: 80*194*39 cm

regál GD-RNO55
š*v*h: 55*121*39 cm

regál GD-RNO60 regál GD-RNO70 regál GD-RNO80 komoda GD-4SW
š*v*h: 60*121*39 cm š*v*h:70*121*39 cm š*v*h: 80*121*39 cm š*v*h: 55*121*39 cm

komoda GD-4SN
š*v*h: 55*85*39 cm

komoda GD-KONT
š*v*h: 55*65*55 cm

komoda GD-4S
š*v*h: 90*85*39 cm

komoda GD-4S1D
š*v*h: 90*85*39 cm

pracovní stůl GD-BKS
š*v*h: 120*77*60 cm

pracovní stůl GD-BSKD
š*v*h: 160*77*60 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-620/
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ADAM Provedení: dub sonoma
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříň SS
š*v*h: 100*194*40 cm

skříň 1
š*v*h: 80*194*40 cm

skříň  rohová
š*v*h: 85*194*85 cm

vitrína 5
š*v*h: 80*194*40 cm

vitrína 11
š*v*h: 100*194*40 cm

skříň 5
š*v*h: 100*194*40 cm

skříň 9 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

skříň 9 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

skříň 9 (400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál rohový ND
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 6 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 6 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-352/
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regál 3
š*v*h: 80*118*40 cm

regál 4 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

regál 4 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 4 (400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 8(800)
š*v*h: 80*194*40 cm

regál 8(600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 8(400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 2
š*v*h: 80*118*40 cm

regál rohový NM
š*v*h: 40*118*40 cm

regál 10 (800)
š*v*h: 80*118*40 cm

regál 10 (600)
š*v*h: 60*118*40 cm

regál 10 (400)
š*v*h: 40*118*40 cm

regál 7
š*v*h: 80*156*40 cm

regál 1
š*v*h: 80*118*40 cm

kontejnér 1
š*v*h: 50*80*40 cm

kontejnér 3 (500)
š*v*h: 50*66*50 cm

kontejnér 3 (350)
š*v*h: 35*66*50 cm

kontejnér K 3 
š*v*h: 50*53*50 cm

kontejner KB 2 
š*v*h: 50*53*40 cm

přídavný stůl 1
š*v*h: 65*75*65 cm

přídavný stůl 2
š*v*h: 135*76*67 cm

pracovní stůl 2
š*v*h: 160*76*65 cm

pracovní stůl 3B
š*v*h: 160*76*67 cm

pracovní stůl B1
š*v*h: 150*76*65 cm

pracovní stůl 3A
š*v*h: 160*76*67 cm

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-352/
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PC STOLY, POLICE

š*v*h: 132*75*60 cm

š*v*h: 205*75*175 cm

š*v*h: 132*135*60 cm

š*v*h: 80*55*80 cm

š*v*h: 105*75*60 cm

š*v*h: 124*76*86 cm

š*v*h: 133*76*60 cm

š*v*h: 80*40*20 cm

š*v*h: 98*24*20 cm

š*v*h: 116*56*22 cm

š*v*h: 100*72*52 cm

š*v*h: 123*75*88 cm

š*v*h: 130*76*60 cm

K 17

K 53N

K 48

POLICE N

K 14

K 26N

K 46

POLICE PS
POLICE L

POLICE L3

K 1

K 49

K 61

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k17/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k14/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-dub-sonoma-k53-n/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k26-new/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k49/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k48/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-orech-k46/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-k61/
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kuchynská linka,    vašeho domova

Zařizujete bydlení a plánujete novou kuchyň nebo vám již stará linka dosloužila a chcete ji vyměnit?

Hledáte potřebnou inspiraci?

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

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

mohli nevědomky dopustit.

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

KUCHYNĚ
KOMPLETNÍ SORTIMENT KUCHYNÍ

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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VIANO
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/
                    dvířka dub vicenza/Avelino grafit

Laminovaná lakovaná dvířka LTD-matBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

hikora naturální dub vicenza

VELDEN
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka navy super

Laminovaná dvířka MDF - mat, levá strana dvířek černáBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

navy supercrimson super royal gold suoeremerald super

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-615/
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FORST
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/lava/dvířka dub hikory

Laminovaná dvířka LTD - mat Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

dub hikory dub vicenza

AVELLINO
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka stone grey
                    

Laminovaná dvířka akryl LTD - matBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

šedá akryl grafitbílá akryl stone greyčerná

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-597/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-595/
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SILVER
kuchyně

provedení: korpus grey/dvířka cra� oak

MALMO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka permbroke

Laminová dvířka

bílá plana fresco antracit zelená labrador studená modrádub arsandub sonomacra� oak

ares černáares bíládub halifaxpermbroke

Laminová dvířkaBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-13/
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CARRINI
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka bílá lesk

Foliovaná dvířka MDF - akryl bílá lesk

bílá lesk

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

FIUGGI
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka dub arsan

Lakovaná dvířka LTD - mat 2DBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

dub arsan

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-464/
https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-446/
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BRERRA
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

TREVISO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka permbroke

Laminovaná dvířka LTD - mat 2D/3D

permbroke 3D dub halifax 2D

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/dealer-kategorie-442/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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PESCARA
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

NAPOLI
kuchyně

provedení: korpus grey/dvířka vzorník ICA, RAL

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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BARI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

TIVOLI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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AMARO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

RIMINI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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FORLI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

LIVORNO
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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FLORENCE
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

PRATO
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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EMPORIUM
kuchyně

provedení: korpus alpská bílá/dvířka bílá/light  stone

Foliovaná dvířka MDF - mat

white stone light stone

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

PLATINUM
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka rose red, bílá

bílá 

Foliovaná dvířka MDF - lesk
Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-145/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-40/
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TITANIUM
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka fino bílé

QUANTUM
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka bílá super mat

vanilabeigebílá super šedámint grafit

fino bílé fino černé

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Foliovaná dvířka MDF - mat

Foliovaná dvířka MDF - mat

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-185/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-225/
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bílá perla

Barvy korpusu

ESSEN TREND
kuchyně

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

Akrylová dvířka

bílá capuccino grafit černá

ESSEN
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka bílá lesk

bílá capuccino
 

grafit
 

černá
 

 Foliovaná dvířka MDF - folie akryl lesk

grey

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-547/
https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-263/
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Cargo MAXIMA SILVA 200
WE32.0011.43.781 L/L
WE32.0012.43.781 P/R
včetně pojezdu
1D14K/20

MAXIMA 3/4
WE08.5505.43.781
D12/90, DER 90

COMFORT SILVA 800
WE32.0001.43.781 L/L
WE32.002.43.781 P/R
D13U, DE13U

Cargo MAXIMA SILVA 300,400
WE32.0035.43.781 - 300
WE32.0036.43.781 - 400
nutno dokoupit pojezd
1D14K/30, 1D14K/40

Pojezd MAXIMA SILVER
WE28.2801.01.924
nosnost 120kg
do skříní Cargo 300,400

CARGO boční SILVA 150
WE32.0013.43.781 L/L
WE32.0014.43.781 P/R
včetně pojezdu
DE15 CARGO, DEK 15

WE29.0002.01.001
koš boční 300 chrom

D1D/30, DE 30

WE03.9919.01.001
koš boční 150 chrom
D15 / cargo, DEK 15

WE03.7319.01.001
koš boční 150 chrom
D15 / cargo, DEK 15

WE03.7319.01.062
koš boční 150 efekt chrom

D15 / cargo, DEK 15

WE29.0001.01.001
koš boční na utěrky chrom

D15 / cargo, DEK 15

WE31.0001.01.001 L/L
WE31.0002.001 P/R

Výsuv Classic 800 D13U, DE13U

WE03.7319.01.001
koš boční 150 chrom
D15 CARGO, DEK 15

WE29.0013.01.549 P
WE29.0012.01.549 L

pojezd pro D15 CARGO, DEK 15

WE29.0006.01.062
koš efekt chrom

2D14K/40, DEPK 40

WE29.0006.01.001
koš chrom

2D14K/40, DEPK 40

WE29.0014.01.549
pojezd pro

2D14K/40, DEPK 40

TE22.3801.05.000
Paprika INOX

Odpadkový koš do skříňky

WE14.1517.05.549 JC601/602

odpadkový koš
D1D/40, DE 40

JC 602
 2x9l/1x20l

JC 601 
2x20l

TE22.3934.05.000
Odpadkový koš

PRAKTICO 60 D1ZM/60

TH03.0387.02.012
Úchyt na talíře
COMFORT BOX

WE08.0105.01.062
EFEKT chrom koš variant 3/4

D12/90, DER 90

WE08.0114.01.549
EFEKT chrom koš variant 4/4

D12R/90

WE08.0105.01.001
Chrom koš variant 3/4

D12/90, DER 90

https://www.jamall.cz/nazev-nove-podkategorie-kuchyni-1/
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KONFERENČNÍ STOLKY

š*v*h: 110*44*70 cmš*v*h: 110/160*49/67*70cm

BERGAMO 2819AVANT 3170, 3216
provedení: dub zlatýprovedení: dub artisan, dub sonoma

š*v*h: 103*43*60 cm

RINGO 2917, 2918
provedení: dub sonoma, bílá

š*v*h: 100*47*60 cm

CHRIS 3195
provedení: dub artisan provedení: dub sonoma

š*v*h: 69*44*69 cm

BONO 2299
š*v*h: 100*49*60 cm

NOVA 3106
provedení: bílá, nohy buk masiv

š*v*h: 80*42*60 cmš*v*h: 50*48*50 cm

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

š*v*h: 103*44*60 cm

MEMPHIS 3319
provedení: dub sonoma, zaoblené rohy

š*v*h: 80*46*50 cm

VITO 2910
provedení: dub sonoma

š*v*h: 65*42*65 cm

DOMINGO 3156
provedení: dub artisan

š*v*h: 110*42*70 cm

DOMINGO 3154
provedení: dub artisan

dotykové 
otvírání

deska MDF
zaoblené rohy

https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-se-zasuvkou-dub-artisan-chris-3195/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-se-zasuvkou-bila-buk-nova-3106/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-dub-divoky-falco-3051-1/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-dub-divoky-falco-2956/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-bily-ringo-2918-1/


43. ozdobné prvky

44. pohodlné sedadlo

45. čalouněné pásy

46. rozklad typu deln

47. čalouněné záda

48. mulpoket

funkce rozkladu



P R O D U K T O V Ý   K A T A L O G 

v bydlení jsme doma

2023

2023
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