v bydlení jsme doma
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PRODUKTOVÝ

K ATA LO G

Obsah
Sedací soupravy

str. 4

Systémový nábytek

str. 36

- 60

Dětské pokoje

str. 61

- 69

Ložnice

str. 70

- 91

str. 92

- 97

str. 98

- 111

str. 112

- 145

systémové sedací soupravy, moderní i klasické, pohovky, křesla, taburety

vhodný do obývacího pokoje, jídelny, ložnice, pracovny či předsíně

dětské a studentské pokoje, dětské postele, psací stoly

postele, rošty, matrace, skříně, komody, noční stolky

- 35

obývací pokoje

Předsíňový nábytek
předsíňové stěny, komody, botníky, věšáky, zrcadla
pracovny

Kanceláře

kancelářský
nábytek,
d
ětské p
o k o j epracovní stoly

Kuchyně, jídelny
ložnice

kuchyně, jídelní sestavy, jídelní stoly a židle, spotřebiče, dřezy
předsíně

DOPLŇKY
konferenční stolky
jídelny

kuchyně

str. 146

Společnost JAMALL nábytek je na trhu od roku 1991 a to nejen ve vlastních kamenných
obchodech a eshopu, ale i prostřednictvím svých obchodních partnerů, dodáváme na trh
nábytek desítkám dalších obchodů po celé České republice .
Rádi Vás přivítáme na některé z našich prodejen, kde si můžete prohlédnout, vyzkoušet i
vybrat produkty z expozice, realizovat kuchyň podle Vašich představ včetně graﬁckého
návrhu, popřípadě vyzvednout eshopovou objednávku.

Liberec

Děčín
Česká Lípa

Jablobec nad nisou
Semily

Karlovy Vary

Hradec Králové

Sokolov
Cheb

Praha

Pardubice

centrální sklad
Žamberk
Lukavice

Chrudim
Příbram

Svitavy

centrální sklad
Ostrava

Pelhřímov
Strakonice

Prachatice

Nákup po telefonu Po -Pá 8.00 - 17.00 hod.

841 004 000

K pohodlnému nákupu z domova navš vte
Dubická 957/75 (Areál bývalých jatek)

3

A

TREVOR

E100

L/P

Rohová sedací souprava FB300LS+TOORC
š*v*h: 280*79/86*225 cm, výška sedu 44 cm, hloubka sedu 55 cm

E150

E300

FE300S

C200

C300

š*v*h: 55*79/86*101 cm š*v*h: 78*79/86*101 cm š*v*h: 156*79/86*101 cm š*v*h: 156*79/86*101 cm š*v*h:154*79/86*101 cm š*v*h: 200*79/86*101 cm

B300L/R

š*v*h: 178*79/86*101 cm

CH00L/R

š*v*h: 102*79/86*168 cm

C3E2

š*v*h: 200*79/86*101 cm

4

FB300L/RS

š*v*h: 178*79/86*101 cm

P000

š*v*h: 80*43*60 cm

B150EL/R

EK00

š*v*h: 99*79/86*99 cm

C2EL/R

š*v*h: 154*79/86*101 cm

š*v*h: 104*79/86*101 cm

EK01

š*v*h: 114*79/86*114 cm

C2E2

š*v*h: 154*79/86*101 cm

B3L/R

š*v*h: 178*79/86*101 cm

T00L/R

š*v*h: 102*79/86*225 cm

CE3EL/R

š*v*200*79/86*101 cm

B 150L/R

š*v*h: 104*79/86*101 cm

A

MONZA

E100

š*v*h: 57*85/103,3*10 cm

C300

š*v*h: 184*85/103,3*102 cm

EK01

š*v*h: 115*85/103,3*115 cm

C3EL/R

š*v*h: 184*85/103,3*102 cm

L/P

Rohová sedací souprava FB300LS+TOOR
š*v*h: 281*85/103*226 cm, výška sedu 48 cm, hloubka sedu 55 cm

E150

š*v*h: 79*85/103,3*102 cm

B150L/R

š*v*h: 93*85/103,3*102 cm

T00L/R

š*v*h: 115*85/103,3*226 cm

C3E2

š*v*h: 184*85/103,3*102 cm

E300

š*v*h: 156*85/103,3*102 cm

B300L/R

š*v*h: 170*85/103,3*102 cm

CH00L/R

š*v*h: 101*85/103,3*170 cm

B150EL/R

FE300S

š*v*h: 156*85/103,3*102 cm

FB300L/RS

š*v*h: 170*85/103,3*102 cm

C2EL/R

š*v*h: 141*85/103,3*102 cm

š*v*h: 93*85/103,3*102 cm

B3EL/R

C200

š*v*h: 141*85/103,3*102 cm

Ek00

š*v*h: 102*85/103,3*102 cm

C2E2

š*v*h: 141*85/103,3*102 cm

š*v*h: 170*85/103,3*102 cm

P000

š*v*h: 80*43*60 cm

5

A

FABIEN

E100

š*v*h: 57*85/103*105 cm

L/P

Rohová sedací souprava FB300LS+CHOOR
š*v*h: 295*85/103*226 cm, výška sedu 48 cm, hloubka sedu 55 cm

E150

E300

š*v*h: 79*85/103*105 cm

C300

B300L/R

FE300S

š*v*h: 156*85/103*105 cm

FB300L/RS

š*v*h: 156*85/103*105 cm

EK00

EK01

C200

š*v*h: 169*85/103*105 cm

T00L/R

š*v*h: 214*85/103*105 cm š*v*h:186*85/103*105 cm š*v*h: 186*85/103*105 cm š*v*h: 100*85/103*100 cm š*v*h: 115*85/103*115 cm š*v*h: 109*85/103*226 cm

B 150L/R

š*v*h: 107*85/103*105 cm

C3EL/R

š*v*h: 214*85/103*105 cm

6

CH00L/R

š*v*h: 107*85/103*170 cm

C3E2

P000

š*v*h: 80*43*60 cm

š*v*h: 214*85/103*105 cm

C2EL/R

š*v*h: 169*85/103*105 cm

B150EL/R

š*v*h: 107*85/103*105 cm

C2E2

š*v*h: 169*85/103*105 cm

B3EL/R

š*v*h: 186*85/103*105 cm

A

EVORA

Rohová sedací souprava B150EL+EKOO+FE300S+TOORC
š*v*h: 301*79/86*226 cm, výška sedu 45 cm, hloubka sedu 55 cm

E100

š*v*h: 57*79/86*102 cm

B300L/R

š*v*h: 190*79/86*102 cm

CH00L/R

š*v*h: 111*79/86*170 cm

B150EL/R

L/P

E150

š*v*h: 79*79/86*102 cm

FB300L/RS

š*v*h: 190*79/86*102 cm

P000

š*v*h: 80*43*60 cm

š*v*h: 112*79/86*102 cm

E300

š*v*h: 158*79/86*102 cm

C2EL/R

š*v*h: 176*79/86*102 cm

B3EL/R

Ek00

š*v*h: 102*79/86*102 cm

š*v*h: 190*79/86*102 cm

C300

C200

š*v*h: 224*79/86*101 cm

š*v*h: 176*79/86*102* cm

EK01

T00L/R

š*v*h: 112*79/86*112 cm

C2E2

š*v*h: 176*79/86*102 cm

B 150L/R

C3EL/R

š*v*h: 111*79/86*226 cm

š*v*h: 224*79/86*102 cm

š*v*h: 112*79/86*102 cm

C3E2

š*v*h: 224*79/86*102 cm

FE300S

š*v*h: 158*79/86*102 cm

7

L/P

GALAXY

Rohová sedací souprava B3L+TOOR
š*v*h: 309*83/107*242 cm, výška sewdu 47 cm, hloubka sedu 56 cm

E150

B150L/R

š*v*h: 86*83/107*115 cm

š*v*h: 110*83/107*117 cm

T02L/R

E150EL

š*v*h: 114*83/107*242 cm

B 150EL/R

š*v*h: 86*83/107*115 cm

B3EL/R

š*v*h: 195*83/107*117 cm

8

B300L/R

š*v*h: 195*83/107*117 cm

š*v*h: 110*83/107*117 cm

B3E2L/R

š*v*h: 195*83/107*117 cm

3+1+1

L/P

„Vyrobíme sestavu přesně podle Vašich představ“

MASTER

Trojsed 3R

š*v*h: 200*90/100*95 cm
plocha pro spaní: 195*120 cm

Dvojsed 2P(140)

š*v*h: 140*90/100*95 cm

Jednosed 1S(70)

š*v*h: 70*90/100*95 cm

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

Trojsed 3P

Trojsed 3S

š*v*h: 200*90/100*95 cm

Dvojsed 2S(140)

š*v*h: 140*90/100*95 cm

OT 1

š*v*h: 70*90/100*170 cm

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

Možnost očalounit záda

š*v*h: 200*90/100*95 cm

Dvojsed 2P(110)

Dvojsed 2S(110)

š*v*h: 110*90/100*95 cm

OT 2

š*v*h: 92*90/100*180 cm
(pevné nebo polohovatelné záhlavníky)

Dvojsed 2R(140)

š*v*h: 140*90/100*95 cm
plocha pro spaní: 125*135+ 55 cm

š*v*h: 110*90/100*95 cm

Jednosed 1P(70)

š*v*h: 70*90/100*95 cm

(polohovatelné záhlavníky)

(pevné záhlavníky)

š*v*h: 95*90/100*95 cm

š*v*h: 95*90*95 cm

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

Roh 1R

Roh 2S

A B C

Bok-P/LA, B, C

š*v*h: 26/18/11*58*85 cm

9

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

ROXI

L/P

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

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

SOLO

Rohová sedací souprava
š*v*h: 262*95/105*170 cm, plocha pro spaní: 128*210 cm

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

SOLO II

L/P

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*95/105*180 cm, plocha pro spaní: 128*195 cm
3+1+1

3+1+1

L/P
výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

KANON
10

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

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 56 cm

ORION I

Rohová sedací souprava
š*v*h: 245*90/103*180 cm,
plocha pro spaní: 128*190 cm

A

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 60 cm

ALEX

Pohovka
š*v*h: 230*99*100 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm
A

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 60 cm

BRUNO

Pohovka
š*v*h: 230*99*100 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm
A

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 60 cm

SARA

Pohovka
š*v*h: 200*100*95 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 57 cm

ADA

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

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 45 cm

ADA

křeslo
š*v*h: 75*95*85 cm
11

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

IBIZA III

š*v*h: 278*80/98*172 cm
Plocha pro spaní: 130*210 cm

IBIZA IV

š*v*h: 274*80/98*239 cm
Plocha pro spaní: 130*200 cm

IBIZA 2/B nebo 2/PB

IBIZA 3/B nebo 3/FB

š*v*h: 364*80/98*274 cm
Plocha pro spaní: 130*200 cm

Křeslo 1/2B

š*v*h: 115*80/98*99 cm

12

IBIZA 2/2B

š*v*h: 170*80/98*99 cm

IBIZA 3/2B

š*v*h: 225*80/98*99 cm

Taburet

š*v*h: 50*47*50 cm

BARI I

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

BARI III

BARI II

š*v*h: 271*80/98*199 cm
Plocha pro spaní: 128*200 cm

š*v*h: 271*80/98*221 cm
Plocha pro spaní: 128*200 cm

BARI 3/B nebo 3/FB

Křeslo 1/2B

š*v*h: 109*80/98*99 cm

BARI 2/2B

š*v*h: 165*80/98*99 cm

BARI 3 nebo 3/P

BARI 3/2B

š*v*h: 220*80/98*99 cm

Taburet

š*v*h: 50*42*50 cm

13

L/P

AMELIA

Rohová sedací souprava
š*v*h: 252*90/96*185 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 126*190 cm

L/P

14

VIKI

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

FLEX

Pohovka 3S
Rohová sedací souprava
000*00*000
cmcm,
š*v*h: 218*90/105*166 cm, výška sedu: 46š*v*h:
cm, hloubka
sedu: 57
Plocha pro spaní: 000*000 cm
plocha pro spaní: 127*196 cm

MEGAN

BONO

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

Rohová sedací souprava
Pohovka 3S
š*v*h: 225*91/109*170 cm, výška sedu:š*v*h:
45 cm,000*00*000
hloubka sedu:
cm 55 cm,
plocha pro spaní: 130*204 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cm

SYDNEY II

Rohová sedací souprava Pohovka 3S
š*v*h:
š*v*h: 280*80/100*175 cm,
výška000*00*000
sedu: 47 cm,cm
hloubka sedu: 53 cm,
pro spaní: 000*000 cm
plocha pro spaní: 128*225 Plocha
cm
15

A

VERA

Rohová sedací souprava
š*v*h: 265*88/105*195, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm

2 bez boků rozkládací

š*v*h: 150*88/105*95 cm
plocha pro spaní 120 x 150 cm

Taburet otvírací 60/60
š*v*h: 60*42*60 cm

Roh pevné záhlavníky
š*v*h: 93*88/105*93 cm

16

L/P

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

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

Otoman s úložným
prostorem

š*v*h: 95*88/105*165 cm

Křeslo

š*v*h: 95*88/105*95 cm

Otoman XL s úložným
prostorem

š*v*h: 95*88/105*195 cm

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

Bok 18 - 28

š*v*h: 18*61*95 / 28*61*95 cm

A

L/P

Taburet
60*45*60 cm

VIENNA III

VIENNA I

265*89/105*178 cm
plocha pro spaní: 120*200 cm

270*89/105*165 cm
plocha pro spaní: 120*225 cm

Křeslo

100*89/105*95 cm

VIENNA IV
A

GASTO

Rohová sedací souprava
š*v*h: 340*89/105*178/165 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm
plocha pro spaní: 120*275 cm

L/P

Rohová sedací souprava š*v*h: 240*89/105*168 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm

Křeslo
š*v*h: 94*89/105*95 cm

17

L/P

OPAL S03/S04

278

200

354

L

S04

S05

L

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

S05 - (26F*+ 50+41L*)

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

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

Křeslo 1RL
11

Trojsed 1RL
25F*

Trojsed 1RL
26F*

Úložný
prostor
L - zásuvka

Trojsed 1RP
27F*

Křeslo bez R
13

Křeslo 1RP
12

Trojsed bez R
28F*

L

L

Křeslo 2R
10

Lenoška
pravá
40L*

L

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

18

F - funkce rozkladu

plocha pro spaní: 118*226 cm

224

224

200

Legenda

F*
143

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

354

L

118

57

200

200

57

S 01 - (26F*+43B*)

S03

278

278

200

278

224

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

Lenoška
pravá
41L*
Lenoška
1RL
42B*

Opěrka
levá - 63

Lenoška
1RP
43B*
Roh

50

Opěrka
pravá-64

Funkce
rozkladu
F*
Úložný
prostor
B - výklop

3+1+1

L/P

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

310

S13

160

100

160

S03

100

296

100

210

100

255

S11

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

S03 (26F*+43)
S04 (42+27F*)

267

S11 (31F*+50+22L*)
S12 (21L*+50+32F*)
375

S47 (26F*+50+27L*)
S48 (26L*+50+27F*)

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

160

S05

210

160

330

267

S47

Křeslo

Dvojsed 2R

267

S01 (26F*+50+22L*)
S02 (21L*+50+27F*)

10

20 L

Trojsed 2R

S01

L

210

30 / 30F*

96

100

100

56

100

138

S15

210

230

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

19

3+1+1

L/P

Rozklad na každodenní spaní

KUBA S05/06

Rohová sedací souprava
š*v*h: 267*85*185 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 140*190 cm

3+1+1

HAVANA

Pohovka 3F š*v*h: 244*98*98 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 56 cm. plocha pro spaní: 118*190 cm
Phovka 2 š*v*h: 172*98*98 cm
Křeslo
š*v*h: 112*98*98 cm

L/P

OXFORD S01/02
20

Rohová sedací souprava
š*v*h: 248*91*176 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 57 cm
Plocha pro spaní: 125*185 cm

A

ONTARIO

Rohová sedací souprava
š*v*h: 225*95/104*195 cm, výška sedu: 44 cm,
hloubka sedu: 57 cm, plocha pro spaní: 120*198 cm
A

2x úložný prostor

OLIMP

Rohová sedací souprava
š*v*h: 230*85*140 cm, výška sedu, 42 cm, hloubka sedu: 52 cm
plocha pro spaní: 143*200 cm

A

NAPOLI

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*103*196 cm, výška sedu: 47 cm,
hloubka sedu: 56 cm, plocha pro spaní: 126*200 cm
21

A

MONAKO

Pohovka
š*v*h: 197*98*100 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 141*197 cm
A

ASPEN

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

BRAVA
22

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

A

YOCA

Pohovka
š*v*h: 196*90*90 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 135*196 cm
A

JULA

Pohovka
š*v*h: 209*90*95 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 58 cm,
plocha pro spaní: 143*193 cm

A

MEGA

A

Pohovka
š*v*h: 230*93*110 cm, výška sedu: 47 cm,
hloubka sedu: 65 cm
plocha pro spaní: 160*200 cm

MADRID

Pohovka
š*v*h: 196*93*97 cm, výška sedu: 47 cm,
hloubka sedu: 55 cm
plocha pro spaní: 143*196 cm
23

BORA

FILIP

Pohovka
š*v*h: 236*95*102 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 156*192 cm

Pohovka + 2 křesla
š*v*h: 195*95*100 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 50 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

FANTOM
24

Pohovka
š*v*h: 202*95*100 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 70 cm
plocha pro spaní: 160*202 cm

Křeslo
š*v*h: 101*90*95 cm

Křeslo,
hloubka sedu: 45 cm
š*v*h: 65*101*79 cm

MALTA BIS

INFINITI II

Pohovka
š*v*h: 236*95*102 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 156*192 cm

Pohovka
š*v*h: 194*95*94 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 65 cm,
plocha pro spaní: 152*194 cm
A

NEXT

Pohovka
š*v*h: 195*93*93 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 50 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cm

(ceny za akční látky)
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MOLDE LONG

Rohová sedací souprava
š*v*h: 300*80*160 cm, výška sedu: 49 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 145*270 cm

L/P

MOLDE
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Rohová sedací souprava
š*v*h: 230*80*160 cm, výška sedu: 49 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 145*200 cm

MAX

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

MAX 2

MAX 3

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

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

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

Křeslo,

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

GRANDE KŘESLO
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Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

GRANDE TABURET

A

FARO

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

A

FARO I

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

Křeslo,

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

FARO KŘESLO

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

FARO TABURET
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3+1+1

KARLA

L/P

Vyrobeno společností

Rohová sedací souprava
š*v*h: 259*93/112*170 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 54 cm,
plocha pro spaní: 154*200 cm

Vyrobeno společností

BARBORA

Pohovka
š*v*h: 175*90*94 cm, výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 160*200 cm

Křeslo
š*v*h: 74*104*86 cm,
hloubka sedu: 50 cm

Taburet
š*v*h: 40*45*40 cm

Vyrobeno společností

A

IVETA
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Pohovka 3S
Pohovka
š*v*h:
000*00*000
š*v*h: 202*100*97 cm, výška sedu: 43 cm,
hloubka
sedu: 58cm
cm
Plocha pro spaní: 000*000 cm
plocha pro spaní: 134*195 cm

Křeslo
š*v*h: 71*100*92 cm,
výška sedu: 43 cm, hloubka sedu: 52 cm

3+1+1

ELNINO

PARKER

Křeslo 3
h*š*v: 197*108*94 cm,
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 52 cm

Křeslo 1
h*š*v: 91*108*94 cm
výška sedu: 45 cm

Rohová sedací souprarava
h*š*v: 298*87*211 cm, výška sedu: 43 cm , hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 155*257 cm

L/P

RENDY LUX, bok č. 3

Rohová sedací souprava
š*v: 240*87*163 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 54 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cm

3+1+1

L/P

SABRINA LUX

Sedací souprava B-3PH-VROH-1S-PT
š*v: 279*92*224 cm,
výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 53 cm
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UŠÁK křeslo

UŠÁK VIGO

š*v*h: 90*105*90 cm

š*v*h: 71*116*75 cm

výška sedu: 51 cm,
hloubka sedu: 50 cm

TABURETY

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

Taburet 40x40 bez ÚP
š*v*h: 40*42*40 cm

Taburet 40x40 s ÚP
š*v*h: 40*42*40 cm

UŠÁK komfort
s volánem

UŠÁK komfort

š*v*h: 90*102*90 cm

UŠÁK RELAX

š*v*h: 76*102*90 cm

š*v*h: 90*102*90 cm

výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

TABURET RELAX
š*v*h: 51*42*70 cm

Taburet s úložným prostorem
š*v*h: 48*40*35 cm

KŘESLA

výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 55 cm

Křeslo Katka

š*v*h: 65*100*81 cm

Pohovka Martina s rozkladem a úložným prostorem

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 48 cm

Křeslo de Luxe

š*v*h: 65*105*81 cm

výška sedu: 41 cm,
hloubka sedu: 52 cm

Křeslo Martina

š*v*h: 65*103*81 cm

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 50 cm

š*v*h: 200*96*96 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 57 cm

UŠÁK III NOVA
š*v*h: 230*112*85 cm
výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 52 cm

Pohovka UŠÁK III bez f. spaní

Pohovka UŠÁK II bez f. spaní

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

š*v*h: 200*105*90 cm

š*v*h: 146*105*90 cm

plocha pro spaní: 120*190 cm

TABURETY - KŘESLA
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OLIMP VELVET

provedení: Bluvel 14 šedá, Bluvel 78 zelená

š*v*h: 72*101*80/160 cm,

výška sedu: 51 cm,
hloubka sedu: 55 cm

OLIMP

provedení: látka 178 šedá

š*v*h: 72*101*80/160 cm,

výška sedu: 51 cm,
hloubka sedu: 55 cm

PEGAZ VELVET

provedení: Bluvel 14 šedá, Bluvel 78 zelená, Bluvel 28 béžová

š*v*h: 64*102*88/160 cm,

výška sedu: 47 cm,
hloubka sedu: 53 cm

PEGAZ

provedení: látka 158 šedá

š*v*h: 64*102*88/160 cm,

výška sedu: 47 cm,
hloubka sedu: 53 cm

ZEUS

provedení: látka 159 béžová, látka 158 šedá,

š*v*h: 74*108*93/165 cm,

výška sedu: 47 cm,
hloubka sedu: 53 cm

KŘESLA
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ZEUS VELVET

provedení: Bluvel 28 béžová

š*v*h: 74*108*93/165 cm,

výška sedu: 47 cm,
hloubka sedu: 53 cm

MEGAN otvírací

TABURET V otvírací

š*v*h: 50*45*50 cm
výška sedu: 45 cm

TABURET ADA

š*v*h: 52*45*52 cm
výška sedu: 45 cm

š*v*h: 50*45*50 cm
výška sedu: 45 cm

KOSTKA otvírací

BANC 90 otvírací

BANC 120 otvírací

Provedení: Ekokůže

Provedení: Ekokůže

Provedení: Ekokůže

š*v*h: 46*44*46 cm
výška sedu: 44 cm

š*v*h: 90*46*44 cm
výška sedu: 44 cm

TABURET long

š*v*h: 120*46*44 cm
výška sedu: 44 cm

TABURET kostka

š*v*h: 150*41*47 cm
výška sedu: 41 cm

š*v*h: 47*41*47 cm
výška sedu: 41 cm
Provedení: Ekokůže

Provedení: Ekokůže

CLUB křeslo

š*v*h: 67*76*65 cm
výška sedu: 48 cm
Provedení: Ekokůže

RONDO

š*v*h: 40*41*40 cm
výška sedu: 41 cm
Provedení: Ekokůže

CLUB dvoused

š*v*h: 120*76*65 cm
výška sedu: 48 cm
Provedení: Ekokůže

KŘESLA - TABURETY
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MEGAN

Provedení: dub artisan
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

komoda 4
š*v*h: 200*80*42 cm

komoda 5
š*v*h: 156*80*42 cm

komoda 3
š*v*h: 115*80*42 cm

konferenční stolek SK
š*v*h: 60*48*60 cm

komoda 2
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postel s roštem L20
š*v*h: 112*33/69*204 cm
š*v*h: 142*33/69*204 cm
š*v*h: 162*33/69*204 cm
š*v*h: 182*33/69*204 cm

konferenční stolek
š*v*h: 115*48*60 cm

noční stolek

š*v*h: 50*60*42 cm

nástavec ke stolu LACZ noha chrom

š*v*h: 70*125*42 cm

90
120
140
160

komoda 1
š*v*h: 115*80*42 cm

š*v*h: 70*74*70 cm

RTV stolek 2

š*v*h: 200*57*42 cm

RTV stolek 1

š*v*h: 140*57*42 cm

Tuto nábytkovou sérii v příjemném teplém tónu dekoru dub artisan si snadno oblíbíte. Díky množství jednotlivých dílů lze nábytkem MEGAN vybavit jak obývací pokoj, tak jídelnu, pracovnu i ložnici. Samozřejmostí je
tiché dovírání dvířek a zásuvek.

skříň 200

skříň 156

š*v*h: 200*202*54 cm

š*v*h: 156*202*54 cm

skříň 100

š*v*h: 100*202*54 cm

vitrína 1

š*v*h: 115*160*42 cm

vitrína 2

š*v*h: 100*202*42 cm

vitrína 3

š*v*h: 70*202*42 cm

regál 1

š*v*h: 70*202*42 cm

nástavec 5

š*v*h: 156*90*30 cm

komoda 6

pracovní stůl

š*v*h: 160*76*70 cm

š*v*h: 156*125*42 cm

komoda s nástavcem
š*v*h: 156*170*42/30 cm

police 1
š*v*h: 140*52*38 cm

š*v*h: 200*52*38 cm

police 2000
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KATE

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

vitrína 1

š*v*h: 95*163*38 cm

skříň 2

š*v*h: 95*200*58 cm

prádelník 1

š*v*h: 55*200*38 cm

vitrína 3

š*v*h: 95*200*38 cm

vitrína 2

š*v*h: 55*200*38 cm

RTV stolek 1

š*v*h: 140*52*38 cm

komoda 6

komoda 5

konferenční stolek
š*v*h: 140*68*22 cm

š*v*h: 95*88*38 cm

š*v*h: 95*114*38 cm

police 1

š*v*h: 180*60*25 cm
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RTV stolek 2

š*v*h: 180*52*38 cm

Pro milovníky klasického stylu je tu série nábytku KATE. Tradiční a jednoduchý vzhled, neutrální dekor
dub sonoma/sonoma čokoláda potěší každého, kdo si nepotrpí na výrazný interiér a nebo naopak rád doplní nábytek barevnými dekoracemi. Tiché dovírání zásuvek a dvířek je samozřejmostí. Tato řada nábytku
se hodí k vybavení obývacího pokoje a ložnice.

komoda 4

komoda 7

š*v*h: 140*88*38 cm

š*v*h: 180*88*38 cm

skříň 200

š*v*h: 200*200*58 cm

noční stolek

š*v*h: 50*52*38 cm

komoda 3

komoda 2

komoda 1

š*v*h: 140*88*38 cm

š*v*h: 95*88*38 cm

š*v*h: 95*88*38 cm

police 4
š*v*h: 140*34*25 cm

postel s roštem L20
police závěsná 3

š*v*h: 140*68*22 cm

pracovní stůl

š*v*h: 120*78*55 cm

90 š*v*h: 112*33/69*204 cm
120 š*v*h: 142*33/69*204 cm
140 š*v*h: 162*33/69*204 cm
160 š*v*h: 182*33/69*204 cm

police 2

š*v*h: 38*36*22 cm
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BAHAMA

skříň 1

š*v*h: 92*202*58 cm

komoda 6

š*v*h: 170*109*40 cm
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skříň 2

š*v*h: 100*202*58 cm

š*v*h: 110*136*40 cm

komoda 3

Provedení: dub sonoma
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříň 3

š*v*h: 100*202*40 cm

komoda7

š*v*h: 112*109*40 cm

komoda 1

š*v*h: 138*109*40 cm

skříň rohová 7

š*v*h: 90*202*90 cm

komoda 8

š*v*h: 160*90*40 cm

bar

š*v*h: 138*109*40 cm

skříň rohová 8

š*v*h: 60*202*60 cm

komoda 9

š*v*h: 100*136*40 cm

komoda 4

komoda 5

š*v*h: 55*136*40 cm

komoda 2

š*v*h: 160*90*40 cm

š*v*h: 138*109*40 cm

komoda 10

š*v*h: 80*90*40 cm

Potřebujete-li vybavit, obývací pokoj, jídelnu, pracovnu nebo třeba sháníte úložné prostory do dětského pokoje či
předsíně prohlédněte si prvky systému BAHAMA. Je vyroben z prvotřídní laminované desky a díky širokým lištám
působí velmi robustně. Díky své všestrannosti a neutralitě se tento nábytek bude hodit snad do každého interiéru.

vitrína 4

vitrína 1

prádelník 6

skříň 5

regál 1

regál 3

regál 2

š*v*h: 100*202*40 cm š*v*h: 65*202*40 cm š*v*h: 58*202*40 cm š*v*h: 58*202*58 cm š*v*h: 100*202*40 cm š*v*h: 55*202*40 cm š*v*h: 85*202*40 cm

RTV stolek 1

š*v*h: 120*53*42 cm

police závěsná 2

š*v*h: 130*35*27 cm

RTV stolek 3

š*v*h: 120*53*42 cm

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

regál

š*v*h: 138*202*40 cm

RTV stolek 4

š*v*h: 130*53*42 cm

RTV stolek 2

š*v*h: 160*53*42 cm

konferenční stolek
jídelní stůl

š*v*h: 70*46*70 cm

š*v*h: 150*82*90 cm

police 1

š*v*h: 120*35*27 cm

pracovní stůl

š*v*h: 110*75*58 cm

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

police 3

š*v*h: 130*25*27 cm

konferenční stolek 1
š*v*h: 120*49*60 cm
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U nábytku ARKO jsou nápadné jedinečné tvary s vysoce lesklými čely, jemnými akcenty a ozdobnými drážkami. Moderní styl a velmi dobrá kvalita zpracování uspokojí každého člena domácnosti. Kolekce je vybavena plně výsuvným systémem se samozavíráním soft close. Další výhodou jsou kovové, chromované rukojeti a frézovaná čela z MDF potažené lesklou fólií. Celek je doplněn stylovou lesklou drážkou, která svým
designem zaručuje skutečnou pastvu pro vaše oko a obdiv všech návštěvníků vašeho domova.

ARKO

Provedení: bílá/bílá MDF lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P

skříň 01

š*v*h: 92*201*55 cm

L/P

prádelník 02

š*v*h: 55*201*42 cm

vitrína 0301

š*v*h: 55*201*42 cm

vitrína 04

š*v*h: 92*201*42 cm

komoda 07

š*v*h: 97*119*42 cm

komoda 0601

š*v*h: 159*94*42 cm

vitrína 0501

š*v*h: 92*138*42 cm
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police 1301

š*v*h: 120*28*22 cm

komoda 08

š*v*h: 92*94*42 cm

RTV stolek 1002

š*v*h: 138*50*42 cm

komoda 0901

š*v*h: 138*72*42 cm

RTV stolek 12

š*v*h: 108*52*69 cm

Systém CLERMONT oplývá elegancí a vysokou kvalitou zpracování. Dekor laminových desek je borovice sněžná a
jednotlivé díly systému jsou doplněny o ozdobný prvek z MDF desky. Ten je u komod osvětlen LED páskem. Světla
do vitrín lze doobjednat. Zásuvky komod jsou zpevněné s plno výsuvem. Jejich nosnost tak dosahuje až 5 kg.

CLERMONT

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

L/P

skříň 01

L/P

prádelník 02

vitrína 03

L/P

L/P

vitrína 04

vitrína 05

š*v*h: 92*200*55 cm š*v*h: 55*200*40 cm 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

komoda 08

š*v*h: 165*94*40 cm

komoda 10

š*v*h: 138*70*40 cm

rozklad

stůl rozkládací 14002
komoda 09

š*v*h: 92*94*40 cm

š*v*h: 140/180*77*82 cm

police 12

š*v*h: 120*28*22 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*59 cm
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Nábytková řada LUIS díky svému neutrálnímu vzhledu a dekoru zapadne do každého interiéru. Je vyrobena z vysoce kvalitních desek
odolných vůči oděru, vlhkosti a vysokým teplotám. Nábytek v barvě
dub ribbeck je doplněn o chromované úchyty.

LUIS

Provedení: dub ribbeck
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P

L/P

police 11

š*v*h:120*24*20 cm

komoda 09

š*v*h: 92*94*40 cm

skříň 01

prádelník 02

vitrína 03

vitrína 04

š*v*h: 92*202*55 cm š*v*h: 55*202*40 cm š*v*h: 55*202*40 cm š*v*h: 92*202*40 cm

L/P

skříňka 06

š*v*h: 92*140*40 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*59 cm
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komoda 07

š*v*h:165*94*40 cm

RTV stolek

š*v*h:138*48*40 cm

komoda 08

š*v*h:138*94*40 cm

rozklad

vitrína 05

š*v*h: 92*140*40 cm

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

Kolekce nábytku ARTIS ve skandinávském stylu jistě upoutá vaši pozornost. Výrazný ozdobný prvek z rýhované
MDF desky, jednoduché černé kovové úchyty a příjemný teplý tón dubu artisan jsou tím, co vás zaujme na první
pohled. Jednotlivé kusy nábytku lze doplnit LED osvětlením skleněných polic nebo ozdobného čela. Důraz je kladen nejen na vkusný design, ale i na kvalitu zpracování. Zesílená dna zásuvek zajistí zvýšenou nosnost.

ARTIS

Provedení: dub artisan
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P

L/P

L/P
L/P

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

vitrína 04

vitrína 05

š*v*h: 92*200*40 cm

š*v*h: 92*140*40 cm

skříňka 06

š*v*h: 92*140*40 cm

police 12

š*v*h: 120*28*22 cm

komoda 08

š*v*h: 165*94*40 cm

komoda 07

komoda 09

š*v*h: 92*94*40 cm

š*v*h: 138*94*40 cm

RTV stolek 11

š*v*h: 150*52*40 cm

komoda 10

š*v*h: 138*70*40 cm

stůl rozkládací 14

š*v*h: 140/180*77*82 cm

rozklad

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*60 cm
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Tato série je vyrobena z laminovaných desek v módní barvě světlého
dubu sonoma , spojena s drážkovou MDF vložkou v barvě borovice
lanýž. Široké zaoblené MDF rámy potahující tělo zdůrazňují to, co nejdůležitější - spolehlivost společně se současnou jemností, která se
hodí pro každý domácí kout. Dvířko MDF s hluboce rýhovanou strukturou, zásuvka s plným výsuvem.

CASTEL

police 17

š*v*h: 92*24*21 cm

Provedení: sonoma světlá /borovice lanýž
Možnost dokoupit LED osvětlení

konferenční stolek 14

police 16

RTV stolek 13

š*v*h: 115*46*64 cm

š*v*h: 138*52*43 cm

š*v*h: 138*24*21 cm

komoda 08

komoda 09

š*v*h: 165*94*43 cm

komoda 10

š*v*h: 138*94*43 cm

š*v*h: 138*94*43 cm

pracovní stůl 19

š*v*h: 120*78*58 cm

komoda 11

š*v*h: 92*94*43 cm

L/P

skříň 01

š*v*h: 92*201*66 cm
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vitrína 02/S

š*v*h: 85*201*43 cm

prádelník 03L/03P
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

Kolekce nábytku je volbou, která uspokojí milovníky minimalismu. Nábytek je vhodný
do prostor, kde jsou použity moderní a odolné materiály. Jednou z výhod této série je
možnost měnit barevnost skříněk. Bavte se s barvami! S každým nábytkem AVO získáte tři
horní lišty, ze kterých si vyberete dle vaší představy.

AVO

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

komoda 12

komoda 13

š*v*h: 120*85*34 cm

L/P

skříň 01

š*v*h: 120*200*50 cm

skříň 02

š*v*h: 80*200*50 cm

skříň rohová 04

š*v*h: 82*200*82 cm

komoda 14

š*v*h: 120*85*34 cm

vitrína 05

š*v*h: 120*85*34 cm

L/P

regál 06

regál 07

š*v*h: 48*200*34 cm

š*v*h: 69*200*34 cm

š*v*h: 40*200*34 cm

pracovní stůl 10

konferenční
stolek 6501-001

konferenční
stolek 10301-001

L/P

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

š*v*h: 120*76*55 cm

š*v*h: 65*57*65 cm

š*v*h: 103*57*65 cm
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Systém byl navržen v krásném a ušlechtilém dekoru dub lefkas. Obdivuhodná barva a letokresba dubu dodávají nábytku atraktivitu vytvářením jedinečné atmosféry v interiéru. Eleganci
nábytku dokreslují černé úchyty. Systém s úžasným odstínem dubu lefkas dává prvkům charakteristický výraz, úroveň a eleganci. Celek je doplněn kontrastní černou vložkou a úchytem.
Profilovaná lišta MDF lemující prvek nábytku zdůrazňuje jeho masivnost a stabilitu. Nábytek
vypadá skvěle v obývacím pokoji nebo jídelně. Jídelní stůl díky třem možnostem nastavení
výborně poslouží jak při romantické večeři pro dva, tak při rodinném setkání ve větší skupině.

BALTICA

Provedení: dub lefkas/černá
Možnost dokoupit LED osvětlení

RTV stolek 13

RTV stolek 12

š*v*h: 138*55*43 cm

konferenční stolek 14
š*v*h: 114*48*61 cm

š*v*h: 165*55*43 cm

zavěsná police 16

š*v*h: 138*24*21 cm

vitrína 05/S

š*v*h: 92*140*43 cm

komoda 08

komoda 06

komoda 09

š*v*h: 165*94*43 cm

š*v*h: 92*140*43 cm

š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 11

š*v*h: 92*94*43 cm

L/P

skříň 01

š*v*h: 92*200*66 cm

48

prádelník 02

š*v*h: 55*200*43 cm

L/P

vitrína 03/S

š*v*h: 55*200*43 cm

bar 04/S

š*v*h: 138*140*43 cm

Kolekce nábytku symbolizuje přírodní a praktickou krásu, představuje originální
řešení Vašeho prostoru. Jedinečný design dřevěných držadel dodává nábytku půvab a styl a dokonale harmonizuje i kontrastuje s lemováním na přední straně.
Zvýšená kapacita zásuvek díky spodní výztuze, průčelí spojené s ozdobnými s MDF
lišty, držák MDF v barvě šedé.

BLANCO

Provedení: borovice sněžná/MDF šedá
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P

L/P

L/P

L/P

skříň 01

š*v*h: 92*202*65 cm

vitrína 0201

prádelník 03

š*v*h: 55*202*42 cm

š*v*h: 55*202*42 cm

regál 04

komoda 08

š*v*h: 55*202*42 cm š*v*h: 86*96*42 cm

komoda 06

komoda 0701

š*v*h: 165*96*42 cm

RTV stolek 10

š*v*h: 138*96*42 cm

RTV stolek 0901

š*v*h: 165*55*42 cm

š*v*h: 128*55*42 cm

vitrína 0501

š*v*h: 92*140*42 cm

skříň 28

skříň 27

š*v*h: 163*202*65 cm

postel 16

L/P

š*v*h: 100*82*204 cm

š*v*h: 183*202*65 cm

postel 34

š*v*h: 150*97*206 cm

postel 35

L/P

š*v*h: 170*97*206 cm
bez roštu a matrace

bez roštu a matrace

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

pracovní stůl 11

š*v*h: 119*78*55 cm

lišta 03

L/P

š*v*h: 93*6*4 cm

postel 1701

š*v*h: 130*82*204 cm

police 15

š*v*h: 92*23*21 cm

police 1401

š*v*h: 138*23*21 cm

ZAG 05-001

š*v*h: 60*32*8 cm

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

noční stolek 18

š*v*h: 46*45*42 cm
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Kolekce je spojením luxusního designu a moderního pojetí. Systém se vyznačuje vysoce kvalitními MDF dvířky, které
svým tvarem zdůrazňují jedinečnost nábytku. Dalším atraktivním detailem je dekorační lišta ve dvou barvách (bílá nebo
ořech), která dává nábytku osobitý charakter. Celek je doplněn o jemné kovové úchyty, tiché dovírání zásuvek.

DALLAS

Provedení: ořech natural/ bílý lesk
Lišta: ořech natural/bílý lesk.
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P

bar 07

š*v*h: 135*133*41 cm

vitrína 06

š*v*h: 92*133*41 cm

skříň 01

š*v*h: 92*203*62 cm

L/P

skříň 02

RTV stolek 11

komoda 03

š*v*h: 138*94*41 cm

komoda 04

š*v*h: 165*94*41 cm

komoda 05

vitrína 08

vitrína 09

š*v*h: 60*203*41 cm š*v*h: 92*203*41 cm š*v*h: 60*203*41 cm

š*v*h: 165*55*41 cm

RTV stolek 10

š*v*h: 138*55*41 cm

š*v*h: 92*94*41 cm

rozklad

police 13

š*v*h: 138*24*22 cm
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police 12

š*v*h: 92*24*22 cm

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

stůl rozkládací 1501

š*v*h: 101/141/181*77*89 cm

Kolekce je spojením elegantního a moderního nábytku určeného do obývacích pokojů. Velkou roli tady
hrají detaily a barevné provedení v bílém vysokém lesku, vytváří neomezené možnosti uspořádání. Série
nemá žádné úchyty, ale stačí jen lehce zmáčknout na hranu a nábytek se otevře.

SELENE

Provedení: bílá/bílý lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

RTV stolek 9

š*v*h: 165*42*39 cm

skříň 28

skříň 13

regál 12

skříň 22 se zrcadlem

skříňka 11

š*v*h: 100*216*58 cm š*v*h: 50*216*35 cm š*v*h: 50*216*35 cm š*v*h: 60*198*40 cm š*v*h: 50*145*35 cm

skříňka 19

komoda 3

š*v*h: 65*119*40 cm

komoda 5

š*v*h: 70*101*40 cm

š*v*h: 100*80*40 cm

pracovní stůl 14

š*v*h: 120*76*67 cm

komoda 7

š*v*h: 100*101*40 cm

pracovní stůl 15

š*v*h: 158*76*67 cm

komoda 4

š*v*h: 65*80*40 cm

komoda 2

š*v*h: 50*80*40 cm

regál 10

š*v*h: 50*145*35 cm

vitrína 25

š*v*h: 50*196*39 cm

skříňka 18

š*v*h: 79*43*40 cm

zrcadlo 21

š*v*h: 70*89*2 cm

police 23

š*v*h: 100*21*22 cm

police 24

š*v*h: 165*21*22 cm

panel s věšáky 20
š*v*h: 79*119*30 cm

vitrína 27

š*v*h: 100*119*39 cm
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Tato nábytková řada v provence stylu vás jistě zaujme na první pohled. Jedná se o povedenou kombinaci
barev dub stirling a borovice andersen doplněnou o černé kovové úchyty. Jednotlivé kusy lze doplnit osvětlením. Celý systém je natolik univerzální, že s ním můžete zařídit jak obývací pokoj tak i jídelnu nebo předsíň.

COUNTRY

Provedení: dub stirling/borovice andersen
Možnost dokoupit LED osvětlení

zrcadlo 80

komoda 48

š*v*h: 144*80*5 cm

š*v*h: 163*113*45 cm

vitrína 12

š*v*h: 104*204*45 cm

vitrína 10

š*v*h: 79*204*45 cm

vitrína 14

š*v*h: 79*137*45 cm

RTV stolek 26

š*v*h: 163*75*45 cm

komoda 45

š*v*h: 163*89*45 cm

vitrína 15

š*v*h: 116*137*45 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 110*45*60 cm

RTV stolek 25

š*v*h: 163*56*45 cm
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police 35

š*v*h: 141*23*22 cm

rozkládací stůl 40

š*v*h: 140-177-214*76*90 cm

skříň 70

š*v*h: 94*204*63cm

Poznávacím znakem této nábytkové sestavy jsou vyfrézované úchyty. Neutrální barva a jednoduchý design umožní kombinovat nábytek i s výraznějšími barvami a dekoracemi. Množství prvků v sestavě vám dovolí sladit ložnici,
obývací pokoj i jídelnu.

DESIRE

vitrína 1

š*v*h: 67*193*42 cm

Provedení: dub sanremo/hnědá uni
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 2

š*v*h: 118*193*42 cm

RTV stolek 21

skříň 5

š*v*h: 98*193*58 cm

komoda 11

vitrína 3

š*v*h: 118*148*42 cm

komoda 4

š*v*h: 110*93*42 cm

komoda 10

š*v*h: 118*58*42 cm

noční stolek 52

š*v*h: 57*51*42 cm

š*v*h: 170*93*42 cm

RTV stolek 20

š*v*h: 170*46*42 cm

š*v*h: 118*148*42 cm

zrcadlo 30

bez roštu a matrace

š*v*h: 118*70*3 cm

stůl rozkládací 42

š*v*h: 136/173/210*76*90 cm

konferenční stolek 41
postel 160 53

š*v*h: 180*90*208 cm

š*v*h:80*46*80 cm

police 32

š*v*h: 118*27*24 cm

police 31

š*v*h: 170*27*24 cm

skříň se zrcadlem 6

š*v*h: 140*207*58 cm
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Kolekce nábytku byla navržena v provence stylu. Nábytek stojí na mohutných nožičkách a zakončuje ho designová lišta připomínající korunu. Jednotlivé prvky jsou dále
obohaceny o příčné lištičky. Design celého systému podtrhuje kovový úchyt.

KAMIR

rozklad

Provedení: borovice bílá
Možnost dokoupit LED osvětlení
osvětlení, kovové úchytky

RTV stolek
KSMT 231

š*v*h: 148*67*48 cm

police
KSMB 01

š*v*h: 121*34*24 cm

stůl rozkládací
KSMT 40

L/P

š*v*h: 160/205*75*90 cm

L/P
komoda
KSMK 26

š*v*h: 178*96*48 cm

vitrína vysoká
KSMV 73

š*v*h: 78*210*48 cm

vitrína nízká
KSMV 64

š*v*h: 123*162*48 cm

komoda s barem
KSMK 43

š*v*h: 123*143*48 cm

konferenční stolek
KSMT 30

š*v*h: 120*45*60 cm
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Jednoduchý a klasický styl nábytkové řady MAXIMUS v dekoru švestka comano zapadne díky své neutralitě do jakéhokoliv interiéru. Elegantním doplňkem jsou černé kovové úchyty. Precizní zpracování a kvalita materiálu zajistí
dlouhou životnost a vaši spokojenost.

MAXIMUS

Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětlení

RTV stolek
MDXT 121

š*v*h: 156*51*41 cm

komoda

konferenční stolek

MDXK 26

CFTT 5016

š*v*h: 146*82*43 cm

š*v*h: 110*45*60 cm

rozklad

L/P

jídelní stůl
TMST 142

š*v*h: 119/174*78*85 cm

šatní skříň

vitrína pravá

vitrína vysoká pravá

prádelník

š*v*h: 92*198*54 cm

š*v*h: 92*156*43 cm

š*v*h: 57*198*43 cm

š*v*h: 55*198*43 cm

MDXS 82

MDXV 53R

MDXV 71R

MDXS 71

police
MDXB0 1

š*v*h: 140*25*24 cm

55

Nadčasový design nábytkové sestavy LIVINIO v barvě dub
ribbeck s bílými lesklými dvířky oceníte při zařizování jak
obývacího pokoje tak jídelny i ložnice. Jednotlivé kusy jsou
doplněny o ozdobný prvek z MDF desky a díky bezúchytového systému jsou zachovány čisté linie. Kromě příjemného vzhledu vás potěší panty s integrovaným tlumením.

LIVINIO

Provedení: dub ribbeck/bílý lesk

Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

Možnost dokoupit LED osvětlení

komoda 8

š*v*h: 184*98*41 cm

skříň 1

š*v*h: 98*197*59 cm

skříň 2

š*v*h: 73*197*59 cm

vitrína 4

š*v*h: 71*197*41 cm

vitrína 5

š*v*h: 100*141*41 cm

RTV stolek 9

š*v*h: 162*42*41 cm

komoda 3

š*v*h: 144*98*41 cm

komoda 15

RTV stolek 10

š*v*h: 124*42*41 cm

police 12

š*v*h: 144*98*41 cm

š*v*h: 120*40*22 cm

komoda 6

š*v*h:114*98*41 cm

police 11

š*v*h: 120*40*20 cm
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komoda 7

š*v*h: 144*98*41 cm

pracovní stůl 14

š*v*h: 130*79*61 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 110*62*63 cm

zrcadlo 16

š*v*h: 103*56*2 cm

Kolekce nábytku ANTICA v rustikálním stylu vás zaujme na první pohled. Robustně a masivně vyhlížející nábytek je vyroben z kvalitní laminované
desky s použitím ABS hran a doplněn je kovovými úchyty. Vybírat je možno z několika dekorů.

ANTICA

Provedení: craft zlatý, dub lefkas, jasan světlý
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 12

š*v*h: 97*141*42 cm

skříň 16

š*v*h: 107*198*58 cm

skříň 17

š*v*h: 67*198*58 cm

noční stolek 7

komoda 1

š*v*h: 39*50*37 cm

skříň

š*v*h: 146*220*68 cm
š*v*h: 183*220*68 cm
š*v*h: 211*220*68 cm

vitrína 10

š*v*h: 97*198*42 cm

RTV stolek 15

š*v*h: 162*50*42 cm

vitrína 11

š*v*h: 107*198*58 cm

RTV stolek 4

š*v*h: 142*50*42 cm

š*v*h: 1142*96*42 cm

komoda 3

š*v*h: 82*127*42 cm

zásuvka pod postel 6
š*v*h: 150*20*48 cm

konferenční stolek 13 konferenční stolek 14
š*v*h: 120*59*60 cm

zrcadlo 8

š*v*h: 126*77*5 cm

š*v*h: 90*59*60 cm

police 19

š*v*h: 120*32*18 cm

postel s roštem 5

š*v*h: 176*40/102*205 cm

noční stolek 7

š*v*h: 39*50*37 cm
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Systém nabízí exkluzivní kolekci, která je navržena v moderním duchu. Nábytek je vyroben z kvalitního masivního
dřeva, korpusy jsou z lamina. Hlavními rysy této série jsou
především jednoduché tvary a rustikální čela s výraznými
léty dřeva. Systém dotváří kovové úchyty, tvrzené sklem a
2 mm silná ABS hrana.

Možnost dokoupit LED osvětlení

INDIANAPOLIS
zásuvka pod postel 25

police závěsná 11

š*v*h: 150*20*48 cm

š*v*h: 120*32*18 cm

Provedení: jasan světlý,
jasan tmavý, craft bílá

komoda 10

š*v*h: 96*73*42 cm

L/P

konferenční stolek 13
š*v*h: 120*60*60 cm

zrcadlo 12

š*v*h: 120*80*5 cm

komoda 22

komoda 6

š*v*h: 137*142*42 cm

š*v*h: 76*127*42 cm

pracovní stůl 16

š*v*h: 120*82*60 cm

noční stolek 24

š*v*h: 45*55*42 cm

vitrína 8
š*v*h: 137*122*42 cm

postel 90 s roštem 20

š*v*h: 100*40/100*210 cm

komoda 7

komoda 17

š*v*h: 137*104*42 cm

š*v*h: 109*104*42 cm

postel 160 s roštem 19
š*v*h: 170*40/100*210 cm

závěsná police 21
š*v*h: 138*40*30 cm

komoda rohová 15
š*v*h: 131/90*104*42/42 cm

RTV stolek 9
š*v*h: 137*53*42 cm

L/P

L/P

L/P
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šatní skříň 18

šatní skříň 1

š*v*h: 178*214*58 cm

š*v*h: 96*192*58 cm

vitrína rohová 23 vitrína vysoká 3
š*v*h: 56*192*47 cm

š*v*h: 96*192*42 cm

regál 5

šatní skříň 2

skříň rohová 14

vitrína 4

š*v*h: 96*192*42 cm š*v*h: 56*192*58cm š*v*h: 90/106*192*58/42cm š*v*h: 56*192*42 cm

Nábytková série, která navodí styl koloniální rezidence prostoupené vůní rovníkových lesů. Nábytek z tohoto systému je vyroben z kvalitní laminátové dřevotřísky o síle 32 mm, lišty na čele nábytku jsou MDF, hrany ABS. Jemně zdobené tvrzené sklo ve vitrínách elegantně doplní kovové úchyty.

TADEÁŠ
RTV stolek 24
š*v*h: 88*69*50 cm

Provedení: dub lefkas, dub stoletý

RTV stolek 11
š*v*h: 118*50*50 cm

police závěsná 12

pracovní stůl 19

š*v*h: 118*38*35 cm

š*v*h: 118*78*60 cm

konferenční stolek 23 konferenční stolek 13 zrcadlo 17
š*v*h: 90*59*60 cm

š*v*h: 120*59*60 cm

š*v*h: 120*70*5 cm

zrcadlo 18
š*v*h: 100*70*5 cm

vitrína 14

komoda 2

komoda 6

š*v*h: 140*110*44 cm

š*v*h: 90*110*44 cm

š*v*h: 140*90*44 cm

postel 160 s roštem 20 postel 90 s roštem 21 noční stolek 16
š*v*h: 170*50/80*205 cm

komoda 5
š*v*h: 120*90*44 cm

L/P

š*v*h: 100*50/80*205 cm š*v*h: 40*50*44 cm

komoda 3
š*v*h: 100*90*44 cm

komoda 1
š*v*h: 90*90*44 cm

komoda 4
š*v*h: 63*90*44 cm

komoda 22
š*v*h: 100*90*44 cm

L/P

skříň rohová 25

skříň 9

skříň 15

vitrína 10

šatní skříň 7

vitrína 8

š*v*h: 95/110*190*57/44 cm

š*v*h: 46*190*57 cm

š*v*h: 135*190*57 cm

š*v*h: 46*190*44 cm

š*v*h: 90*190*57 cm

š*v*h: 90*190*44 cm
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Nápaditý a nevšední design nábytkové série LIVEA vás zaujme na první pohled. Oblé rohy a ozdobné frézování na
dvířkách z MDF desky jsou typickým znakem této řady. Možnost dokoupení LED osvětlení a variabilita montáže
dvířek na pravou nebo levou stranu vám dovolí doladit si nábytek přesně podle svých představ.

LIVEA

Provedení: dub sonoma
Obývací stěna: š*v*h: 300*194*25/54 cm
Možnost dokoupit LED osvětlení

komoda 80
š*v*h: 80*87*42 cm

vitrína vysoká 80
š*v*h: 80*194*37 cm

skříň 80

komoda 3D 120
š*v*h: 120*87*42 cm
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vitrína nízká 80

š*v*h: 80*194*54 cm

š*v*h: 80*158*37 cm

komoda 140

komoda 120 2D4S

š*v*h: 140*87*42 cm

š*v*h: 120*87*42 cm

stůl rozkládací

konferenční stolek

police závěsná 120

RTV stolek 140

š*v*h: 145/185*76*80 cm

š*v*h: 120*40*60 cm

š*v*h: 120*56*25 cm

š*v*h: 140*44*54 cm

Dětský pokoj NUMERO bude léta těšit i inspirovat vaše nejmenší. Barevné varianty,
funkčnost nábytku a nevšední design, který je patrný například z úchytek ve tvaru číslic,
jsou hlavními znaky celé řady. Sérii tvoří celkem 25 komponentů a díky tomu máte nepřeberné množství variant a možností přizpůsobit pokoj představám vašim i vašich dětí. Nábytek je vyroben z kvalitních LTD desek odolných prosti oděru, vlhku i vysokým teplotám.

NUMERO

skříň O2V2F

Provedení: dub bílý/modrá, růžová, zelená, fialová, moca

skříň O3V2F

skříň O1V2F

skříň O2V4F

skříň rohová

vitrína 1V

police zkosená

š*v*h: 80*218*52 cm š*v*h: 120*218*52 cm š*v*h: 40*218*52 cm š*v*h: 80*218*52 cm š*v*h: 40*218*42 cm š*v*h: 93/52*218*91/52 cm š*v*h: 40*218*40/50 cm

nástavec nad postel
komoda 3F

TV komoda

nástavec nad PC stůl

š*v*h: 120*60*42 cm

š*v*h: 205*58*42 cm

š*v*h: 120*58*42 cm

komoda 2F

š*v*h: 40*60*42 cm

š*v*h: 80*75*42 cm

police boční

komoda 4F

š*v*h: 40*127*42 cm

š*v*h: 22*218*50 cm

postel s roštem 120
š*v*h: 125*58*205 cm

postel patrová s roštem
š*v*h: 103*175*205 cm

zásuvka pod postel
š*v*h: 200*23*94 cm

číslice police

š*v*h: 120*54*22 cm

police závěsná

š*v*h: 37*35*40 cm

postel s roštem 90 2F L/P

box

š*v*h: 103*90*205 cm š*v*h: 30*92*103 cm pracovní stůl
š*v*h: 120*75/93*60 cm

konferenční stolek
š*v*h: 45*43*45 cm

police 40

š*v*h: 40*24*20 cm

police 80

š*v*h: 80*24*20 cm
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FLEXI

skříňka závěsná 8
š*v*h: 110*30*30 cm

skříňka závěsná 17
š*v*h: 50*110*30 cm

regál 16

š*v*h: 45*198*38 cm

police 05

š*v*h: 120*19*22 cm
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Provedení: bílá/ořech ecco

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříň 1

skříň 2

š*v*h: 80*198*50 cm

š*v*h: 80*198*50 cm

regál 14

š*v*h: 45*198*38 cm

regál 15

š*v*h: 45*198*38 cm

police 06

š*v*h: 115*24*22 cm

regál 04

*v*hš: 80*198*38 cm

skříň rohová 20

š*v*h: 100*198*100 cm

regál 03

š*v*h: 80*198*38 cm

police 07

š*v*h: 110*18*20 cm

Nápaditý systém do studentského pokoje se spoustou úložného prostoru jak v uzavřených skříňkách
a zásuvkách, tak v otevřených policích. Díky velké variabilitě v nabízených dílech série můžete pokoj
přizpůsobit představám a potřebám své ratolesti.

komoda 10

š*v*h: 120*103*44 cm

komoda 09

RVT stolek 12

š*v*h: 100*93*44 cm

š*v*h:120*47*50 cm

RVT stolek 11

š*v*h: 100*61*50 cm

konferenční stolek 18

noční stolek 23

š*v*h: 75*33*80 cm

š*v*h: 60*47*38 cm

pracovní stůl 19

š*v*h: 125*78*55 cm

postel 24

s roštem L 20
š*v*h: 144*47/81*204 cm

postel 22 P

s roštem L 20
š*v*h: 98*53/87*204 cm
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KOALA

Provedení: ořech ecco/dub miláno
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

komoda 4

komoda 5

š*v*h: 126*95*37 cm

š*v*h: 126*95*37 cm

pracovní stůl 13

š*v*h: 124*76*60 cm

postel 17 s roštem L20
š*v*h: 96*60/80*208 cm

komoda 6

komoda 7

š*v*h: 85*130*37 cm

64

š*v*h: 85*110*37 cm

police 14

š*v*h: 85*100*27 cm

Nábytková sestava do studentského pokoje v barvě ořech ecco/dub milano je navržena tak, aby pojmula a ukryla velké
množství nezbytností každého teenagera. Kvalitní laminované desky a kovové úchyty zajisti dlouhou životnost.

skříň 11

regál 9

š*v*h: 85*195*55 cm

skříň rohová 12

š*v*h: 85*195*37 cm

š*v*h: 85*195*85 cm

komoda 3

š*v*h: 85*95*37 cm

prádelník 10

š*v*h: 54*195*37 cm

taburet s úp 18

š*v*h: 80*49*37 cm

regál 8

š*v*h: 54*195*37 cm

noční stolek 16

š*v*h: 46*50*37 cm

konferenční stolek 1
š*v*h:67*50*67 cm

komoda 2

š*v*h: 85*95*37 cm

police závěsná 15

š*v*h: 124*57*25 cm

police S

š*v*h: 65*60*25 cm
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Kolekce byla navržena tak, aby naplnila očekávání dětí i rodičů. Použitá řešení mají za cíl pomoci rozvíjet kreativitu dítěte a udržovat
pořádek. Velký výběr prvků vám
umožní sestavit pokoj pro malé
dítě i pro teenagera. Výběrem
správné barvy dvířek zdůrazníte
charakter interiéru a uspokojíte
touhy nejnáročnějšího uživatele dítěte.

ELMO

komoda 09

š*v*h: 120*95*40 cm

skříň 01

Provedení: buk fjord/bílá

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

police16

pracovní stůl 18

š*v*h: 117*79*51 cm

stoleček 15

š*v*h: 69*58*51 cm

police 17

regál 04

regál 05

š*v*h: 80*193*40 cm š*v*h: 43*193*40 cm

zásuvka pod postel 19

š*v*h: 72*35*20 cm

š*v*h: 99*21*79 cm

š*v*h: 80*45*21 cm

dvířka pudrová 2ks
š*v*h: 37*34*1,6 cm

regál 12

š*v*h: 122*95*40 cm
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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

dvířka modrá 2ks

š*v*h: 82*141*40 cm š*v*h: 37*34*1,6 cm

Je sestavou sedmi praktických a univerzálních prvků nábytku do obývacího pokoje, pokoje dospívajícího školáka,
ložnice či domácí pracovny. Dva optimální pracovní stoly, které zaručují komfort práce a studia, dvě moderní a
prostorné komody, dvě skříně - velká s posuvnými dveřmi a menší s otevíracím systémem push to open - a praktická závěsná police jsou prvky univerzální a minimalistické kolekce bílého nábytku, která se hodí do každého
moderního interiéru. Bílý nábytek rozjasňuje a opticky zvětšuje prostor, zatímco geometrie a bezúchytkové prvky
zdůrazní moderní charakter místnosti.

KENDO

Provedení: bílá alpská

police 06

š*v*h: 71*20*21 cm

regál 04

š*v*h: 80*138*34 cm

pracovní stůl 01

š*v*h: 83*79*51 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
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Moderní systém byl navržen v souladu s nejnovějšími trendy v designu. Přírodní barvy nábytku, geometrické úchyty zdůrazňují jednoduchost
(vlastnosti) sestavy. Korpus o tloušťce 22 mm,
dřevěná rukojeť, šuplík s plným výsuvem.

DROP

Provedení: buk fjord/bílá
Dvířka: platina šedá, světle šedá

panel pod polici 18

panel pod polici 19

š*v*h: 92*29*2 cm

š*v*h: 138*29*2 cm

matrace není součástí

L/P

L/P

podpora zast 03

dvířka 06 W

š*v*h: 37*36*2 cm

police 18 W 19 W

postel s roštem 17

š*v*h: 30*30*20 cm

L/P

š*v*h: 97*81*205 cm

š*v*h: 100*62*3 cm

komoda 07

š*v*h: 92*141*40 cm

noční stolek 13
š*v*h: 40*48*40 cm

komoda 10

komoda 08

š*v*h: 138*94*40 cm

L/P

skříň 01

š*v*h: 82*199*82 cm
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skříň 02

š*v*h: 80*199*55 cm

regál 03

š*v*h: 80*199*40 cm

š*v*h: 92*94*40 cm

komoda 11

š*v*h: 55*94*40 cm

pracovní stůl 14
š*v*h: 119*79*55 cm

L/P

skříň 04

š*v*h: 55*199*40 cm

regál 05

š*v*h: 55*199*40 cm

regál 06

š*v*h: 42*199*40 cm

Systém IQ představuje barevnou kolekci určenou do dětských pokojů. Korpus v
šedé patině ve spojení s bílou působí velmi
příjemně. Kolekce je vyrobena z odolných
lamino desek, které ochrání nábytek vůči
mechanickému poškození i poškrábání,
což je u dětského nábytku velmi důležité.
Vybírat můžete ze čtyř barevných variant.
Z jednotlivých prvků vytvoříte zajímavý
design pokoje pro kluky i děvčata. Kolekce
IQ je tak jedinečná, jako vaše malé děti.

IQ

Provedení: šedá platina/bílá
Dvířka: pudrová, zelená, tyrkysová
matrace není součás

police 1501

š*v*h: 92*15*20 cm

postel 1201

š*v*h: 94*66*203 cm

regál 0701

š*v*h: 92*140*41 cm

skříň 0101

š*v*h: 82*199*82 cm

komoda 09

š*v*h: 138*94*41 cm

skříň 0201

š*v*h: 80*199*52 cm

police 16 N

š*v*h: 27*27*20 cm

komoda 10

š*v*h: 92*94*41 cm

regál 0301

š*v*h: 80*199*41 cm

psací stůl 1101

š*v*h: 120*91*52 cm

skříň 0501

š*v*h: 50*199*41 cm

noční stolek 1301
š*v*h: 40*40*41 cm

regál 0601

š*v*h: 50*199*41 cm
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Vzorník korpusů a předních ploch

Skříň MEGA

BUK

TŘEŠEŇ

DUB

BŘÍZA

BĚLENÉ
DŘEVO

OŘECH

SAND

BÍLÁ
HLADKÁ

LYON

JILM

Dotah dveří, zásuvky s plnovýsuvem a dotahem,
plný počet polic, dorazový kartáč
š*v*h: 120/270*220/240*65 cm

Skříň MEGA

š*v*h: 120/200*220*65 cm

Skříň MEGA

š*v*h: 120/200*240*65 cm

Skříň ALFA 1
š*v*h: 135*220*56 cm

Skříň ALFA 2
š*v*h: 180*220*56 cm

SKŘÍNĚ
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Skříň MEGA

š*v*h: 210/270*220*65 cm

Skříň MEGA

š*v*h: 210/270*240*65 cm

Skříň ALFA 3
š*v*h: 270*220*56 cm

Skříň VARIANT

Skříň VARIANT

š*v*h: 80*220*56 cm

Skříň VARIANT

š*v*h: 120*220*56 cm

VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3

VARIANT 4

š*v*h: 160*220*56 cm

VARIANT 5

VARIANT 6

Skříň VARIANT

Skříň VARIANT

š*v*h: 200*220*56 cm

VARIANT 8

VARIANT 9

VARIANT 7

š*v*h: 240*220*56 cm

VARIANT 10

VARIANT 11

SKŘÍNĚ
71

NEX

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

PINOKIO

LENNY PP
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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 bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

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

Zábrana
š*v*h: 87*38 cm

MARIO PP

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

MARIO 90/140 PP

Zábrana
š*v*h: 87*38 cm

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

Zábrana
š*v*h: 87*38 cm

Láťkový 18L

Dřevěné latě z bukového +masivu

ŽEBŘÍK 5L

ZÁSUVKA POD POSTEL

ROŠTY

š*v*h: 60*180 cm

š*v*h: 90*190 cm

š*v*h: 90/120/140/160/180 cm
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FORTUNA
F1

F2
POL

F2

šatní skříň F1

šatní skříň F2

šatní skříň F2 POL

š*v*h: 50*222*52 cm

š*v*h: 100*222*52 cm

š*v*h: 100*222*52 cm

F3
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provedení: bílá,
dub bardolíno, dub sněhový,
ořech tabacco

FU

F75

šatní skříň F3

šatní skříň F75

šatní skříň FU

š*v*h: 150*222*52 cm

š*v*h: 75*222*52 cm

š*v*h: 88/52*222*88/52 cm

IVA

Provedení: bílá, dub bardolino, dub sněhový

šatní skříň K2 POL

šatní skříň 3K2FO

šatní skříň 3K2F

šatní skříň 4K2F

dub bardolíno, dub sněhový
ořech tabacco

š*v*h: 40*52*43 cm

šatní skříň 4K2FO

š*v*h: 164*200*53 cm

bílá
dub bardolino,
dub sněhový/antracit,
ořech tabacco

bílá

ALFA

š*v*h: 118*203*61 cm

š*v*h: 164*200*53 cm

š*v*h: 123*200*53 cm

noční stolek

šatní skříň ZEVS

š*v*h: 123*200*53 cm

š*v*h: 82*200*53 cm

MATIS 2F

noční stolek
š*v*h: 49*46*38 cm

bílá
dub bardolíno, dub sněhový
ořech tabacco

MATIS 3F

noční stolek
š*v*h: 49*65*38 cm
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komoda 3F

š*v*h: 100*91*50 cm

KALIOPE

provedení: dub aristan/šedá, dub premium/ bílá

noční stolek

š*v*h: 50*53*40 cm

skříň 1V2F

š*v*h: 53*216*46 cm

skříň 1V1F

š*v*h: 53*216*46 cm

skříň 3V2F

š*v*h: 147*216*56 cm

skříň rohová

š*v*h: 106*216*56 cm

nástavec 1V

š*v*h: 53*45*56 cm

nástavec 2V

š*v*h: 100*45*56 cm

nástavec nad postel
š*v*h: 175*81*46 cm

skříň 4V3F

š*v*h: 195*216*56 cm

zásuvka pod postel
š*v*h: 199*19*94 cm

komoda 1V3F

š*v*h: 148*70*40 cm
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skříň 2V2F

š*v*h: 100*216*56 cm

postel 160

š*v*h: 168*92*219 cm

nástavec

nástavec

nástavec

š*v*h: 45*45*53 cm

š*v*h: 90*45*53 cm

š*v*h: 90*45*53 cm

JM 07

JM 08

skříň

skříň

skříň

š*v*h: 45*195*53 cm

š*v*h: 90*195*53 cm

š*v*h: 90*195*53 cm

JM 01

KORPUSY: HRANA ABS: 0,5 mm, DVEŘE: KVALITNÍ PLASTOVÁ HRANA 2mm ABS

JM 08

JM 02

nástavec
JM 09

š*v*h: 135*45*53 cm

sada polic

JM 11
(3x police velká, pro skříně 02,03,04,05)

š*v*h: 87*1,6*40 cm

JM 17

nástavec

sada polic

JM 12
(3x police malá, pro skříně 04,05)

š*v*h: 43,5*1,6*40 cm

komoda

komoda

š*v*h: 79*89*50 cm

š*v*h: 118*89*50 cm

JM 14

JM 13

komoda

komoda

š*v*h: 50*89*40 cm

š*v*h: 60*89*40 cm

JM 15

skříň
JM 04

š*v*h: 135*195*53 cm

JM 10

š*v*h: 85*45*85 cm

JM 16

skříň
JM 06

š*v*h: 85*195*85 cm

SKŘÍNĚ Lamivex

Provedení: Laminovaná dřevotříska o síle 16 mm, dub sonoma
Kovové úchytky, kovové pojezdy zásuvek
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PEKIN D4

VISTA 203

Provedení: dub votan
š*v*h: 148*215*60 cm

Provedení: dub sonoma,
černá , bílá
š*v*h: 203*215*61 cm

PRAGA 200/250
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Provedení: dub votan,bílá
š*v*h: 200/250*210*65 cm

VISTA 150+180

VISTA 250

Provedení: dub sonoma,
bílá mat, černá
š*v*h: 150/180*215*61 cm

Provedení: dub sonoma,
černá, bílá
š*v*h: 250*215*61 cm

RODOS 200/225

Provedení: bílá, grafit,
platinum, dub votan
š*v*h: 200/225*244*65 cm

TOLEDO 210

TORONTO

Provedení: bílá, grafit
š*v*h: 209*221*67 cm

Provedení: černá, dub sonoma, bílá
š*v*h: 180*215*61 cm

VIGO 120/150/200

Provedení: grafit, černá , bílá
š*v*h:
122/151/200*215*65 cm

TOLEDO 255

MALIBU 250

VIGO 225/250

Provedení: bílá, grafit
š*v*h: 255*221*67 cm

Provedení: bílá, dub sonoma
švestka, wenge
š*v*h: 250*215*61 cm

Provedení: grafit, černá , bílá
š*v*h: 225/250*215*65 cm
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Nástavec 2100

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
š*v*h: 150/200*40*60 cm
(šíře 150/160/170/180/190/200 cm)

Skříň 2100

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
š*v*h: 150/200*210*60 cm
(šíře 150/160/170/180/190/200 cm)

Skříň ALASKA 2100

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
š*v*h: 150/200*210*60 cm
(šíře 150/160/170/180/190/200 cm)
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Nástavec 2100A

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
š*v*h: 100/150*40*60 cm
(šíře 100/110/120/130/140/150 cm)

Skříň 2100A

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
š*v*h: 100/150*210*60 cm
(šíře 100/110/120/130/140/150 cm)

Skříň ALASKA 2500

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
š*v*h: 210/250*210*60 cm
(šíře 210/220/230/240/250 cm)

MILO
MILO

š*v*h:
163/183*58/123*215*
cm, ložná plocha: 160/180*200 cm
Provedení:
dub sonoma/bílá mat

Komoda 05

Komoda 06

š*v*h: 145*90*38 cm

š*v*h: 98*90*38 cm

Skříň 02

š*v*h: 187*206*62 cm

bez roštu a matrace

bez roštu a matrace

Postel 140 s nočními stolky
š*v*h: 146*86*205 cm

Postel 160 s nočními stolky
š*v*h: 166*86*205 cm
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Čalouněná postel , prošívané matrace KOMBIFLEX
nosnost 110 kg , pevný rošt , otvírání z boku , úložný
prostor DT

barevné kombinace:
WALKER 8 + PARIS 25

barevné kombinace:
WALKER 5 + RIVIERA 41

INKA

š*v*h: 186*101*203 cm
Ložná plocha: 160/180*200 cm, výška ložné plochy: 55 cm

Čalouněná postel , prošívané matrace LUNA nosnost 110 kg , polohovací
lamelový rošt , otvírání od nohou, úložný prostor bílé lamino.

barevné kombinace:
WALKER 17 + RIVIERA 80

barevné kombinace:
REX 14 + REX 5

SONATA
INKA

š*v*h: 186*101*206 cm
š*v*h:
183*111*208
Ložná plocha:
160/180*200
cmcm
Ložná plocha:
160/180*200
cm, výška
ložné plochy:
cm
Možnost objednat
v látkách:
PARIS, LONETA,
MATHEO,
FLORA,58
CIRCULOS,
GEOMETRIC, KARAGAN
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Volně ložené matrace MADONA z HR
pěny, výška ložné plochy 64 cm, nosnost
110 kg nebo matrace MIAMI výška ložné
plochy 60 cm, nosnost 110 kg , lamelový
polohovací rošt ELASTIK , výškové stavěče,
úložný prostor bílé lamino , nohy kov
chrom nebo dřevo buk přírodní 15 cm

barevné kombinace:
GOMEZ 10 + GOMEZ 2

barevné kombinace:
GOMEZ 2

JUSTINA

š*v*h: 193*111*213 cm
Ložná plocha: 160/180*200 cm

Čalouněná postel , prošitá matrace, pevný smrkový rošt,
pružinová matrace KOMBIFLEX, otevírání z boku, rohová čela
(krátké a dlouhé), výška ložné plochy 53 cm.

PRAVÁ VARIANTA

LEVÁ VARIANTA

barevné kombinace:
WALKER 2 + PARIS 05

barevné kombinace:
WALKER 3 + PARIS 21

LISA L/P

š*v*h: 127/147*99*206cm
Ložná plocha: 120/140*200 cm

Celočalouněná válenda s elastickou PUR
matrací LUNA , nosnost 110 kg , lamelový
polohovací rošt , úložný prostor bílé lamino ,

barevné kombinace:
WALKER 19 + MATHEO 10

RUBI

barevné kombinace:
WALKER 11 + PARIS 13

š*v*h: 90* 53*200 cm
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LENKA

Dvoulůžko Lenka standard Tl. 25 mm- provedení buk masiv cink. Další možné šířky postele 90/100/120/140/160/200 cm
Typ předního čela „L“ , LP 50 cm 2 typy zadních čel (L1,LA) postel 180x200 cm vnější rozměr
š*v*d*: 187*95*206 cm. Pod postel lze dokoupit úložný prostor MAX, k postelím nabízíme širokou škálu doplňků.

LENKA
INKA LUX

Dvoulůžko Lenka Lux Tl. 40 mm- provedení buk masiv cink. Další možné šířky postele
š*v*h: 186*101*206
cm
90/100/120/140/160/200
cm. Typ předního čela „L“ , LP 50 cm 2 typy zadních čel (L1,LA) postel 180x200
Ložná plocha: 160/180*200
cm š*v*d*: 190*105*209 cm.
cm vnější rozměr
Možnost objednat
látkách:
LONETA,
FLORA,
CIRCULOS,
GEOMETRIC,
KARAGAN
Podvpostel
lzePARIS,
dokoupit
úložnýMATHEO,
prostor MAX,
k postelím
nabízíme
širokou škálu
doplňků.
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NERI

Dvoulůžko Neri Tl. 30 mm- provedení jádrový buk masiv cink, buk masiv cink. Další možné šířky postele
90/100/120/140/160/200 cm. Typ předního čela „L“ LP 50 cm
postel 180x200 cm vnější rozměr š*v*d*: 188*102*207 cm. Pod postel lze dokoupit úložný prostor MAX, k postelim
nabízíme širokou škálu doplňků

NERI LUX

Dvoulůžko- provedení jádrový buk masiv cink.
Další možné šířky postele 90/100/120/140/160/200 cm. Typ předního čela „L“ LP 50 cm, 2 typy zadních čel (C1, C2)
postel 180x200 cm vnější rozměr š*v*d*: 190*103*211 cm.
Kpostelim nabízíme širokou škálu doplňků
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709

722

Patrová postel CELESTÝN III

š*v*h: 98*175*208 cm

90

0*1

ce 9
atra

704

Patrová postel MODEST III

š*v*h: 98*153*210 cm

Patrová postel TEODOR II
š*v*h: 98*175*210

cm

m

713

227
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Postel MODEST II

š*v*h: 98*80*210 cm

š*v*h: 52*43*35 cm

718

Postel BLAŽEJ

š*v*h: 97*70*208 cm

166

Borovice
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Postel BOHOUŠ

š*v*h: 98*60*210 cm

Noční stolek KARPE

721

163

715

Postel s čelem

š*v*h: 98*60*208 cm

Sestava P

stůl 100*76*70 cm
židle P: š*v*h: 42*95*44 cm

Buk

Olše

Oranž

167

Dub

11

Barovka

š*v*h: 30*80*30 cm

Ořech

Mahagon

Černá

Kalvados

Postel DONAT

š*v*h: 96*80/60*207cm

Barovka

9

Taburet

191

š*v*h: 30*60*30 cm

š*v*h: 30*45*30 cm

Kaštan

Klon

Bílá

(příplatek 20%)

Bělený

(příplatek 20%)

Taburet

š*v*h: 30*45*30cm

Taburet Baron

š*v*h: 33*45*33 cm

Šedý Folalor Dub sonoma

VIVA

Postelový rošt v pevném provedení pro běžný spánek
• 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
záruka

2

28

roky

VIVA HN P

VIVA HN

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.

Polohování hlavy a nohou pro pohodlí a odpočinek na lůžku.
Postelový rošt s mechanickým polohováním hlavy a nohou.

záruka

28

záruka

28

2

roky

2

roky

VIVA P

VIVA KOMBI P

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

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

záruka

28

KABELOVÝ OVLADAČ

2

záruka

roky

28

2

roky

VIVA MOTOR
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
záruka

BEZŠŇŮROVÝ OVLADAČ

28

2

roky

Standardní rozměry: 80x200 cm, 90x200 cm (skutečný rozměr je vždy -1 cm užší a -5 cm kratší)
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89

90
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možnost zakoupení po
jednotlivých dílech

LORET

BLANCO

Provedení: bílá/dub
votan
š*v*h: 116*197*34

PORTO 01

Provedení:
sonoma světlá
š*v*h*:
175*177*29 cm

díl 03

PORTO 07

Provedení:
sonoma světlá
š*v*h*:
125*50*23 cm

RELAX

díl 07

š*v*h: 50*83*40 cm

Provedení: sonoma světlá
š*v*h*: 80*198*51 cm

POLICE 01

+bílá

díl 05

š*v*h: 90*70*40 cm

Provedení:
borovice sněžná/šedá
š*v*h*: 190*202*42 cm

Provedení:
sonoma světlá
š*v*h*:
120*29*22 cm

díl 08

š*v*h: 59*118*40 cm

š*v*h: 80*118*40 cm

sonoma světlá,
sonoma tnavá

W 8002

š*v*h: 80*25*21 cm

ORLANDO 06

ORLANDO 03N

š*v*h: 46*138*20 cm

š*v*h: 90*101*15 cm

W 5001

W 5901

š*v*h: 50*100*24 cm

š*v*h: 59*100*24 cm

+bílá

W 7001

š*v*h: 66*120*24 cm

+bílá

W 8001

š*v*h: 80*120*24 cm

L/P

+bílá

PIK 0501

PIK 0201 L/P

š*v*h: 90*66*30 cm

PIK 0601

š*v*h: 59*47*36 cm

PIK 0101

š*v*h: 70*49*36 cm

PIK 0701

š*v*h: 80*47*36 cm

BOTNÍKY, VĚŠÁKY
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+bílá

PIK 0801

š*v*h: 70*53*36 cm

sonoma světlá

š*v*h: 90*53*36 cm

NEVIO

HYGA

Provedení : dub artisan

L/P

Provedení : borovice sněžná/antracit

L/P

botník 02

š*v*h: 55*94*34 cm

botník 05

š*v*h: 50*125*34 cm

skříň 06

š*v*h: 54*198*34 cm

skříň 01

š*v*h: 55*200*34 cm

botník 03

š*v*h: 70*94*34 cm

botník 04

š*v*h: 50*94*34 cm

věšák 06

š*v*h: 70*145*3 cm

věšák 07

zrcadlo 08

š*v*h: 50*65*2 cm

š*v*h: 34*102*3 cm

š*v*h: 35*145*2 cm

botník 04

š*v*h: 70*54*34 cm

věšák 07

botník 05

š*v*h: 105*54*34 cm

botník 01

š*v*h: 50*47*34 cm

věšák 08

zrcadlo 09

š*v*h: 50*65*2 cm

š*v*h: 34*102*2 cm

botník 02

š*v*h: 70*47*34 cm

botník 03

š*v*h: 70*47*34 cm
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LEONIDAS

Provedení: dub artisan/šedá, dub premium/bílá

komoda 80

š*v*h: 80*92*38 cm

věšák s komodou 40
š*v*h: 40*215*38 cm

věšák s komodou 80
š*v*h: 80*215*38 cm

nástavec 80

š*v*h: 80*45*38 cm

skříň 80

š*v*h: 80*215*38 cm

skříň 40

š*v*h: 40*215*38 cm

nástavec 40

š*v*h: 40*45*38 cm

police se zrcadlem
š*v*h: 80*123*20 cm
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APOLON PA-3 KOMODA
š*v*h: 50*95*37 cm

APOLON PA-1

š*v*h: 50*209*37 cm

APOLON PA-2

APOLON PA-3 ZRCADLO

š*v*h: 50*209*37 cm

š*v*h: 50*113*2 cm

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, ořech tabacco

ROMA 1

š*v*h: 75*95*37 cm
(bílá)

2 300,2 400,2 600,-

ROMA 3

š*v*h: 113*95*37 cm
(bílá)

3 700,3 900,4 100,-

ROMA 4

š*v*h: 75*80*52cm
(bílá)

3 390,3 590,3 590,-

(bílá)

(dub bardolíno, dub sněhový)

(dub bardolíno, dub sněhový)

(dub bardolíno, dub sněhový)

(ořech tabacco)

(ořech tabacco)

(ořech tabacco)

(ořech tabacco)

ROMA 1

ROMA 3

š*v*h: 113*95*37 cm

ODISEJ 3V

š*v*h: 70*120*28 cm

ROMA 4

š*v*h: 75*80*52 cm

š*v*h: 150*80*40 cm
(bílá)

(dub bardolíno)

(dub sněhový)

(ořech tabacco)

4 690,- 4 890,4 890,- 5 290,-

3 200,3 300,3 500,-

(dub bardolíno, dub sněhový)

š*v*h: 75*95*37 cm

ROMA 150

ROMA RU

š*v*h: 72/35*95*72/35 cm

ROMA RU

š*v*h: 72/35*95*72/35 cm

ROMA 150

š*v*h: 150*80*40 cm

ODISEJ 4V

š*v*h: 70*157*28 cm

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, ořech tabacco

PŘEDSÍNĚ APOLON, ROMA, ODISEJ
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VIVK01

VIVK02

š*v*h: 77*104*40 cm

VIVK03

š*v*h: 77*84*40 cm

š*v*h: 154*84*40 cm

KOMODY VIVA

K1 - 4S

š*v*h: 74*85*45 cm

K1 - 2D 2S

š*v*h: 74*85*36 cm

A1 4S

A1 2D 1S

š*v*h: 73*85*36 cm

K1 - 2D

š*v*h: 74*85*36 cm

díl 02

KOMODY
KOMODYML
ML
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VIVS01

š*v*h: 40*48*34 cm

K1 - 3D 2S

š*v*h: 109*85*36 cm

3K

š*v*h: 50*120*29 cm

4K

š*v*h: 50*155*29 cm

Provedení: bílá, dub sonoma

A1 3D 2S

A1 2D 4S

š*v*h: 109*85*35 cm

KOMODY ARMADIO

š*v*h: 92*94*41 cm

VIVK05

š*v*h: 120*84*40 cm

Provedení: bílá

KOMODY SCONTO

š*v*h: 74*85*45 cm

VIVK04

š*v*h: 40*104*40 cm

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, san remo písek, dub lanýž, dub sonoma/lava

díl 03

š*v*h: 92*94*41 cm

Provedení: sonoma světlá

díl 04

š*v*h: 138*94*41 cm

díl 05

š*v*h: 138*94*41 cm

REGÁL

SKŘÍŇ

š*v*h: 40*200*40 cm

š*v*h: 80*200*55 cm

KAMIL

PRACOVNÍ STŮL

POLICE ZÁVĚSNÁ

š*v*h: 120*76*50 cm

š*v*h: 120*35*30 cm

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

REGÁL I
REGÁL II
REGÁL III
REGÁL IV
REGÁL V

REGÁL 4X4

š*v*h: 80*80*40 cm
š*v*h: 80*100*40 cm
š*v*h: 80*120*40 cm
š*v*h: 80*140*40 cm
š*v*h: 80*170*40 cm

REGÁL VI

š*v*h: 100*140*40 cm

š*v*h: 145*147*40 cm

REGÁLY

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

KOMODA 150

KOMODA 432D

š*v*h: 150*78*39 cm

KOMODA S2D

š*v*h: 110*86*34 cm

KOMODY

š*v*h: 80*90*4 cm

KOMODA XL2

š*v*h: 108*79*40 cm

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

možnost zakoupení po
jednotlivých dílech

VALA

š*v*h: 100*200*37 cm

PŘEDSÍNĚ

VIKI

š*v*h: 90*200*37 cm

MONIKA 3

š*v*h: 100*200*40 cm

KLÁRA

š*v*h: 120*200*40 cm

Možnost výběru z 24 barevných odstínů
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K 14

š*v*h: 105*75*60 cm

K 17

K1

š*v*h: 100*72*52 cm

š*v*h: 132*75*60 cm

K 53N

K 26N

š*v*h: 205*75*175 cm

š*v*h: 150*88*100 cm

K 20

K 2 NEW

š*v*h: 108*141*108 cm

š*v*h: 82*76*59 cm

K 49

š*v*h: 123*75*88 cm

K 61

š*v*h: 130*76*60 cm

POLICE L3

š*v*h: 120*56*22 cm

POLICE N

POLICE PS

š*v*h: 80*55*80 cm

š*v*h: 80*40*20 cm

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

PC STOLY, POLICE
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POLICE L

š*v*h: 90*24*20 cm

KENDO 01

provedení: bílá
š*v*h: 83*78*51 cm

AVO 10

provedení: sonoma světlá,
lišta bílá/antracit/sonoma
š*v*h: 120*76*55 cm

MINI

provedení: dub sonoma
š*v*h: 69*72*51 cm

RIVA 40

provedení: černá mat/dub rivera/bílá mat
š*v*h: 125*75*60 cm

KENDO 02

provedení: bílá
š*v*h: 102*79*51 cm

URAN

provedení: dub sonoma
š*v*h: 114*75*55 cm

CASTEL 19

provedení: sonoma světlá/borovice lanýž
š*v*h: 120*78*58 cm

DOVER 40

provedení: višeň primavera
š*v*h: 140*77*70 cm

BLANCO 11

provedení: borovice sněžná/MDF šedá
š*v*h: 119*78*55 cm

MIKI

provedení: dub sonoma
š*v*h: 102*75*51 cm

LAPTOP

provedení: dub sonoma
š*v*h: 89*75*55 cm

LEONIDAS

provedení: dub artisan, dub premium
š*v*h: 145*75*57 cm

PC STOLY
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OFFI

Provedení: dub bordeaux

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříňka 2

regál 3

š*v*h: 80*108*40 cm

š*v*h: 45*108*40 cm

regál 8

š*v*h: 50*209*40 cm

regál 9

š*v*h: 40*209*40 cm

regál 10

š*v*h: 40*209*40 cm

nástavec stolu DKO
š*v*h: 60*77*45 cm

skříňka 1

š*v*h: 105*107*40 cm

pracovní stůl 1350
š*v*h: 135*77*60 cm

pracovní stůl A

š*v*h: 160*77*60 cm

pracovní stůl 1500
š*v*h: 150*77*60 cm

pracovní stůl B

š*v*h: 120*77*75 cm

nástavec stolu DKP
š*v*h: 60*77*45 cm
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Ať už kancelář, pracovnu nebo studovnu, vše můžete vybavit systémem nábytku OFFI. Příjemný světlý dekor dubu
bordeaux a bílé alpské je doplněn prvky v šedé platině. Širší kovové úchyty dodají na eleganci a noblese.

regál 4

regál 5

š*v*h: 90*209*40 cm

kontejner 1

š*v*h: 45*77*60 cm

š*v*h: 80*209*40 cm

kontejner 2

š*v*h: 45*70*45 cm

pracovní stůl 1350 ke skříňce DP
š*v*h: 135*77*60 cm

regál 6

š*v*h: 70*209*40 cm

regál 7

š*v*h: 60*209*40 cm

skříňka DP

š*v*h: 120*72*45 cm

pracovní stůl 1500 ke skříňce DP
š*v*h: 150*77*60 cm

pracovní stůl BN

š*v*h: 160/180*77*75/60 cm
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OLIVIA

Provedení: dub sonoma/šedá platina
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříň 4

š*v*h: 120*190*55 cm

komoda 9

š*v*h: 130*104*40 cm

RTV stolek

š*v*h: 135*53*49 cm
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skříň 3

š*v*h: 90*190*55 cm

skříň rohová

š*v*h: 85*190*85 cm

komoda 2 s barem
š*v*h: 135*104*40 cm

police závěsná 3

š*v*h: 135*35*23 cm

skříň 5

š*v*h: 50*190*40 cm

komoda 8

š*v*h: 170*104*40 cm

police 2

š*v*h: 118*30*23 cm

prádelník 4

š*v*h: 50*190*40 cm

regál 6

š*v*h: 74*190*40 cm

komoda 1

š*v*h: 130*104*40 cm

police závěsná 1

š*v*h: 125*70*23 cm

Vkusný, neutrální, nadčasový nábytek pro vybavení kanceláře či pracovny. Komody s velkým množstvím úložného prostoru pro zorganizování vašich dokumentů a pracovních pomůcek.

komoda 6

vitrína 760

vitrína 400

regál s barem 2

regál 5

regál 3

bar

š*v*h: 80*145*40 cm š*v*h: 74*145*40 cm

š*v*h: 76*190*40 cm š*v*h: 40*190*40 cm š*v*h: 50*190*40 cm š*v*h: 50*190*40 cm š*v*h: 50*190*40 cm

komoda 4

komoda 10

š*v*h: 130*104*40 cm

konferenční stolek
š*v*h: 120*55*60 cm

komoda s barem 2
š*v*h: 135*104*40 cm

konferenční stolek 2
š*v*h: 120*55*60 cm

komoda 5

š*v*h: 90*104*40 cm

komoda 11

š*v*h: 90*104*40 cm

š*v*h: 90*104*40 cm

konferenční stolek sk
š*v*h: 78*47*78 cm

pracovní stůl

š*v*h: 125*76*60 cm

komoda 7

š*v*h: 50*104*40 cm
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ADAM

regál 5

š*v*h: 100*194*40 cm

skříň rohová

š*v*h: 85*194*85 cm

104

Provedení: dub sonoma

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

regál 9 (800)

š*v*h: 80*194*40 cm

vitrína 5

š*v*h: 80*194*40 cm

regál 9 (600)

š*v*h: 60*194*40 cm

vitrína 11

š*v*h: 100*194*40 cm

regál 9 (400)

š*v*h: 40*194*40 cm

regál 6 (800)

š*v*h: 80*194*40 cm

skříň SS

š*v*h: 100*194*40 cm

regál 6 (600)

š*v*h: 60*194*40 cm

skříň 1

š*v*h: 80*194*40 cm

regál rohový ND

š*v*h: 40*194*40 cm

Ať už zařizujete soukromou kancelář, oppen office nebo studovnu pro vaše dospívající děti, inspirujte se nábytkovou sérií
Adam. Velký výběr skříní a komod doplněn o několik variant stolů dává možnost zařídit i větší prostor ve stejném stylu, ale
dle individuálních požadavků.

regál 4 (800)

regál 4 (600)

š*v*h: 80*194*40 cm

š*v*h: 60*194*40 cm

regál 7

regál 10 (800)

š*v*h: 80*156*40 cm

regál 4 (400)

š*v*h: 40*194*40 cm

š*v*h: 80*118*40 cm

regál 10 (600)

regál 10 (400)

š*v*h: 60*118*40 cm š*v*h: 40*118*40 cm

kontejner 1

š*v*h: 50*80*40 cm

regál 2

regál 8(800)

š*v*h: 80*194*40 cm

kontejner 3 (350)
š*v*h: 35*66*50 cm

regál 8(600)

š*v*h: 60*194*40 cm

regál 1

š*v*h: 80*118*40 cm

kontejner K 3

š*v*h: 50*53*50 cm

regál 8(400)

š*v*h: 40*194*40 cm

regál 3

š*v*h: 80*118*40 cm

kontejner 3 (500)
š*v*h: 50*66*50 cm

regál rohový NM

š*v*h: 80*118*40 cm

š*v*h: 40*118*40 cm

přídavný stůl 1

š*v*h: 65*75*65 cm

přídavný stůl 2

š*v*h: 135*76*67 cm

kontejnér K 32

š*v*h: 50*53*40 cm

pracovní stůl 2

š*v*h: 160*76*65 cm

pracovní stůl 3B

š*v*h: 160*76*67 cm

pracovní stůl 3A

š*v*h: 160*76*67 cm

regál 2

š*v*h: 80*118*40 cm
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Tato nábytková série je určena pro pracovny. Dokonale se hodí pro klasické prostory pracoven i pro Open Space kanceláře a
konferenční místnosti. Poskytuje funkční prostor a perfektní organizaci práce. Velká škála pracovních stolů s různými doplňujícími moduly s vrchními deskami z velmi kvalitního lamina o tloušťce 22 mm a ABS hranou 2 mm. Další důležitou výhodou jsou
zámky u skříní a regálů, a dále kontejnery s centrálními zámky pro zachování soukromí na svém pracovišti.

OPTIMAL kancelářský nábytek

skříň 01

š*v*h: 79*204*41 cm

vitrína 03S

š*v*h: 79*204*41 cm

regák 05

š*v*h: 79*204*41 cm

sonoma světlá

regál 04

š*v*h: 79*204*41 cm

skříňka 10

š*v*h: 79*124*41 cm

skříňka 08

š*v*h: 79*124*41 cm

podstavec pod PC
police 28

kontejner 24

komoda 23

š*v*h: 46*76*50 cm

pracovní stůl 13

š*v*h: 138*76*100 cm
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komoda 22

š*v*h: 27*17*50 cm

š*v*h: 79*36*34 cm

š*v*h: 46*60*41 cm

PKK 01

š*v*h: 56*7*40 cm

š*v*h: 46*76*68 cm

pracovní stůl 14

š*v*h: 138*76*100 cm

pracovní stůl 15

š*v*h: 138*76*68 cm

pracovní stůl 16

š*v*h: 92*76*68 cm

nosnost 140 kg

CAMARO

barevné provedení
černá/červená, černá/šedá, černá/modrá, černá/žlutá
výška sedu: 44-54 cm
š*v*h: 59*106/116*49 cm

nosnost 120 kg

Q-345

barevné provedení
černá, šedá/černá
výška sedu: 47-57 cm
š*v*h: 62*118*49 cm

nosnost 140 kg

nosnost 120 kg

barevné provedení
černá, červená/černá, oranžová/černá, zelená/černá
výška sedu: 45-53 cm
š*v*h: 62*107/116*50 cm

nosnost 120 kg

RAPID

barevné provedení
červená/černá, šedá/černá
výška sedu: 46-56 cm
š*v*h: 65*109/119*47 cm

nosnost 120 kg

nosnost 90 kg

barevné provedení zelená/černá, černá/oranžová
černá/bílá, červená/černá, fialová/černá, modrá/černá
výška sedu: 38-50 cm
š*v*h: 48*84*41 cm

Q-033

barevné provedení
černá, černá/červená, černá/modrá, černá/šedá
výška sedu: 49-59 cm
š*v*h: 63*116/126*50 cm

Q-025

Q-154

barevné provedení
béžová, hnědá, černá, šedá
výška sedu: 51-57 cm
š*v*h: 65*116*53 cm

Q-G2

nosnost 100 kg

Q-199

barevné provedení
černá, bílá, modrá, červená
výška sedu: 47-57 cm
š*v*h: 63*114/124*46 cm

nosnost 100 kg

Q-022

barevné provedení
bílá, černá, fialová, růžová, šedá
výška sedu: 45-55 cm
š*v*h: 51*87/97*40 cm

KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
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FUXO DĚTSKÁ ROSTOUCÍ ŽIDLE
Ilustrační obrázek

Popis

S-LINE

Dětská rostoucí židle
V-line

S-line

P

FUXO S-LINE, V-LINE, A-LINE

hloubkově stavitelná hokejka
výškově stavitelný opěrák
nelze vyrobit v látce fill a kožence
nosnost 100kg
možnost objednat područky

K

V-LINE

3D OPĚRKA HLAVY
Opěrku hlavy lze sklopit, výškově,
dopředu a dozadu nastavit podle
individuálních požadavků uživatele.

Joo

4 POLOHY OPĚRÁKU
Zvedněte nebo snižte opěradlo křesla pro podporu
oblasti bederní páteře.

4D PODRUČKY
Zvedněte, snižte, upravte úhel, šířku a hloubku
područek tak, aby předloktí pohodlně odpočívalo
a přitom neslo váhu vašich ramen.

3D DYNAMICKÁ BEDERNÍ PODPĚRA
Rozdělený opěrák s automatickou bederní
podpěrou, která vás podepírá při všech pohybech
během práce.

NASTAVENÍ HLOUBKY SEDADLA
Tato funkce umožňuje změnit hloubku sedadla tak,
aby správně podepírala nohy, dle potřeb uživatele.

JEDNOPÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Geniální jednoduché ovládání jedinou pákou
pro funkce výšky, hloubky a sklonu opěradla.

NASTAVENÍ PROTIVÁHY NÁKLONU
Snadno upravte protiváhu zad tak, aby se záda
pohodlně nakláněla a podporovala váhu vašeho
těla při sklápění.

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
KANCELÁŘSKÉ
ŽIDLE
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JOO

síť s 3D podhlavníkem
š*v*h: 66*114/132*48 cm
výška sedu: 43-53 cm
nosnost: 130 kg

YORK SÍŤ

kancelářská židle s vysokým fikním
síťovaným opěrákem
š*v*h: 51*99/111*46 cm
výška sedu: 44-55 cm
nosnost: 130 kg

MANDY

š*v*h: 64*99/110*46 cm
výška sedu: 54 cm
nosnost: 130 kg

OLYMP H1 noha CP
š*v*h: 63*93*47 cm
výška sedu: 45 cm
nosnost: 120 kg

PYTHON

kožené křeslo antracitové barvy
š*v*h: 70*118/126*54 cm
výška sedu: 40-48 cm
nosnost: 120 kg

LARA

š*v*h: 51*97/116*46 cm
výška sedu: 43-54 cm
nosnost: 130 kg

OLYMP SÍŤ

š*v*h: 49*83*59 cm
výška sedu: 45 cm
nosnost: 120 kg

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
KANCELÁŘSKÉ
ŽIDLE
nosnost: 120 kg

MATRIX FILL

š*v*h: 51*97/118*45 cm
výška sedu: 44-56 cm
nosnost: 120 kg

KENT EXCLUSIVE

š*v*h: 51*104/116*48 cm
výška sedu: 46-57 cm
nosnost: 160 kg

GAME ŠÉF

š*v*h: 53*104/120*56 cm
výška sedu: 44-55 cm
nosnost: 150 kg

nosnost: 120 kg
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PANTHER MEK

TENNESSEE

černá síťovina+ látka/koženka
š*v*h: 61*109/120*67 cm
výška sedu: 43-54 cm

výběr barevností potahové látky
z různých vzorníků materiálů
š*v*h: 55*99/118*62 cm
výška sedu: 43-57 cm

MIAMI

1540 ASYN + područky BR06

látka šedá/černá, modrá/černá,
bordo/černá
š*v*h: 66*113/121*72 cm
výška sedu: 49-57 cm

výběr barevnosti potahové látky
z různých vzorníků materiálů
š*v*h: 64*107/127*63 cm
výška sedu: 43-55 cm

KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
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NOVELLO WHITE

černá látka + černá síťovina
šedá látka + šedá síťovina
zelená látka + zelená síťovina
š*v*h: 66*95/103*60 cm
výška sedu: 44-52 cm

BOOST

bílá, zelená, modrá,
červená, šedá
š*v*h: 70*125/135*68 cm
výška sedu: 44-52 cm

SPIDER C

NEXT PDH ALL UPH

1380 SYN FLUTE + područky BR06

SCOPE

černá látka, šedá látka
š*v*h: 70*113/130*68 cm
výška sedu: 42-54 cm

výběr barevnosti potahové látky
z různých vzorníků materiálů
š*v*h: 66*120/126*60 cm
výška sedu: 47-56 cm

černá síťovina
š*v*h: 68*115/129*66cm
výška sedu: 42-51 cm

černá síťovina + potahová látka podle výběru
barevnosti z různých vzorníků materiálů
š*v*h: 57*86*58 cm
výška sedu: 46 cm

FLOWER

výběr barevnosti potahové látky
z různých vzorníků materiálů
š*v*h: 90*55*90 cm

PIXEL BR

výběr z 8 barevností plastů
celoplastová židle do interiéru i exteriéru
š*v*h: 61*82*53 cm
výška sedu: 46 cm

KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
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nejprodávanější

®

stima

židle a stoly
PRAKTICKY PRO KOHOKOLI
Katalog s kompletní nabídkou
a aktuálními cenami si vyžádejte
na prodejně.

PAYSANE®

VERONA

VENETA®

SIENA

SILVANA

dub masiv
STOHOVATELNÉ

GURU masiv

GURU čal.

GURU BAR

ORLY

PAUL

KARIN

BIT

PARIS

domů i na terasu
STOHOVATELNÉ

GRUVYER

BOULEVARD

TRILL

BORA

domů i do restaurace
PEVNÉ I ROZKLÁDACÍ

FAMILY rs
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FIT

CASA mia VARIANT

BINGO

nejprodávanější

K2

VIOLA

GRANDE

NANCY

dub masiv

MILA

TIMO

borovice masiv
PINO stolička

CLAYTON

BUNNY

PINO taburet

PINO BABY

LARISSA

PINO II.

luxusní / exkluzivní

FOLIO

NET

FEMME FATALE

CALIMA

SPIDER

IMOLA

masiv
BUK MASIV

DUB MASIV

BOROVICE MASIV

CALLISTO

CLASSIC

PINO
113

DORTMUND

HELENA

UNO
DUO
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Klasická lavice, úložný prostor, rozměry po 5 cm,
pevné i rozkládací stoly opět v řadě rozměrů,
výběr bukových židlí mořených do dezénu

Vyrábíme klasické,
moderní i trendové
jídelní sety, rohové
a rovné lavice, stoly
a židle v řadě
rozměrů, dezénů
dřevin
a čalounických
látek, nabízíme
akční výrobky ve
výhodných cenách informujte se na
prodejnách.

Moderní lavice vyráběná v rozměrech po 10 cm,
velký výběr moderních pevných i rozkládacích stolů a židlí,
odolný povrch laminované desky ke každodennímu užití

Nejnovější
trendy
v bydlení
- kombinace
kovukovu
a dřeva,
Nejnovější
trendy
v bydlení
- kombinace
a dřeva,
u nás
máte
na výběr
z řady
modelů
a provedení
u nás
máte
na výběr
z řady
modelů
a provedení

www.iktus.cz
www.iktus.cz

Nabízíme také nábytek
dýhovaný a masivní
jako obchodní zboží,
pod značkou:
Massivline&more.

www.iktus.cz

V programu OVIEDO Vám nabízíme výběr rohových,
rovných lavic, laviček, židlí, stolů a komod
z napuštěného masivního dubu

OVIEDO

Program LINZ je skladebný sektor jídelních setů, stolů a židlí
Vše je vyrobeno z masivního buku opatřeného
transparentním lakem

LINZ

Kombinace masivních a dýhovaných dílů s povrchovou
úpravou transparentním lakem. Lavice s úložným prostorem,
rozkládací stůl. Buk, jádrový buk a dub

TARAS
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SPECIALISTÉ NA LED OSVĚTLENÍ A NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

SESTAVTE SI VAŠE OSVĚTLENÍ NA MÍRU

LED PÁSEK 2216

LED PROFIL BEGTON

LED ZDROJ JST-M

LED DÁLK. OVLADAČ

Standardní LED pásek s miniaturními
čipy a jejich vysokou hustotou pro
vytvoření dokonalé linie světla. Pásek
je vhodný pro designové osvětlení
interiéru a osvětlení nábytku (např.:
kuchyňské linky, šuplíků a polic).

Minimalis�cký hliníkový proﬁl pro
zajištění plynulého chlazení LED
pásku. Proﬁl lze snadno přisadit
do nábytku za pomoci montážních
úchytů. Pro dokonalý efekt použijte
ještě opálový difuzor a koncovky.

Speciální zdroj pro napájení LED
sestav s možnos� přímé instalace
do nábytku. Díky tomuto vysoce
kvalitnímu zdroji zajis�te nepřetržitý
a bezchybný provoz LED sestavy.

Ruční dálkový ovladač pro nastavení
intenzity světla LED sestavy v rozmezí
1-100%. Jednoduché, avšak profesionální zpracování ovladače podtrhne
jedinečný design každé LED sestavy.

3202224601 LED pásek 1160lm CRI>90 bílá studená

3209273120 LED proﬁl stříbrný mat, elox, 2m

3204000190 LED zdroj 24W, 12V, 2A

3202225601 LED pásek 1160lm CRI>90 bílá neutrální

3209285120 LED proﬁl bílý, lak, 2m

3204000191 LED zdroj 36W, 12V, 3A

3204000059 LED ovladač s přijímačem CTA 12V

3202226601 LED pásek 1160lm CRI>90 bílá teplá

3209286120 LED proﬁl černý mat, elox, 2m

3204000192 LED zdroj 48W, 12V, 4A

3204000060 LED ovladač s přijímačem RGB 12V

Napájení: 12V DC, 9,6W/m, 0,8 A
Účinnost LED: 133 lm/W
Šíře pásky 8 mm
Modul: 4 LED/50 mm
Doporučená max. linie: 5 m
Záruka: 5 let

Příkon pásku max.: 15W/m
Šíře pásku max.: 12 mm
Záruka: 5 let

Napájení: 12V DC
Záruka: 5 let

3204000058 LED ovladač s přijímačem 12V

Napájení: 12V DC
Záruka: 5 let

Kompletní nabídku LED osvětlení si vyžádejte u Vašeho prodejce. Více informací o produktech značky
WIRELI naleznete na stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz.

www.wireli.cz
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+420 577 609 222

www.idealnonstop.cz

SPECIALISTÉ NA LED OSVĚTLENÍ A NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

OSVĚTLETE S NAŠIMI LED KOMPONENTY
CELÝ VÁŠ INTERIÉR - JE TO SNADNÉ.
K sestavení liniového LED sví dla potřebujete:
- LED hliníkový proﬁl zajišťující chlazení
- LED pásek jako zdroj světla
- Systém kabelových rozvodů
- Ovládání LED sví dla
- Napájecí zdroj
Vše ale můžete nechat na nás!
Pro sestavení op málního LED sví dla potřebujeme znát:
1) Jakou část interiéru, exteriéru nebo nábytku potřebujete osvětlil
2) Jak dlouhou linii světla budete potřebovat (např.: 2000 mm)
3) Jaký hliníkový proﬁl + difuzor bude co nejvíce odpovídat designu
osvětlované čás (např.: proﬁl nakládaný + opálový difuzor apod.)
4) Jaký výkon a barvu světla požadujete (např.: světlo pod
kuchyňskou linku - bílá neutrální barva světla)
5) Jakým způsobem chcete světlo ovládat (např.: automa cky při pohybu
ruky v těsné blízkos senzoru umístěném uvnitř proﬁlu)
6) jak dlouhé přívodní kabely od napájecího zdroje a jak dlouhé přívodní
kabely k napájecímu zdroji potřebujete (např.: 2000 mm kabel 230V DC
+ 1500 mm kabel JST-M 12V DC)

Neváhejte a obraťte se na nás nebo Vašeho prodejce. Rádi Vám poradíme s Vaším osvětlením.
Více informací o produktech značky WIRELI naleznete stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz.

www.wireli.cz

+420 577 609 222

www.idealnonstop.cz
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Naplánujte si kuchyň
podle svých snů
Spotřebiče Beko ji doplní, ať už máte jakýkoliv styl.

Trouba se sondou, která měří teplotu jídla
BIMM 25400 XMS
Teplotní sonda CookSense
12 programů pečení
SoftClose® dveře
Vnitřní dveře s nano
úpravou
Booster

Objem trouby: 71 l
Dotykové ovládání
Katalytická deska
Horkovzduch a gril
Teleskopický výsuv

A

Trouba s tichým dovřením dveří

Trouba s prosvětleným ovládáním

Stylová trouba s dotykovým ovládáním

BIM 25301 XCS / BIM 25302 X

BIM 22304 XCS

BIM 24301 BS

A
8 programů pečení
SoftClose® dveře –
BIM253002XCS
Halogenové osvětlení

A
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Objem trouby: 71 l
Zátlačné ovládání
Katalytická deska – BIM25301X
Horkovzduch a gril
Teleskopický výsuv

8 programů pečení
SoftClose® dveře
Inteligentní ventilátor
Halogenové osvětlení

A

Objem trouby: 71 l
Zátlačné prosvětlené
ovládání
Katalytická deska
Horkovzduch a gril
Teleskopický výsuv

8 programů pečení
SoftClose® dveře
Halogenové osvětlení

Objem trouby: 71 l
Dotykové ovládání
AquaClean čištění trouby
Horkovzduch a gril
Teleskopický výsuv

A

Indukce s 19 úrovněmi ohřevu

Indukce s přímým ovládáním
Direct Access

Sklokeramická varná deska

HII 64500 FHT

HII 64800 FHT

HIC 64404 T

IndyFlex®
Stop&Go™ pozastavení ohřevu
Funkce Udržení teploty
Dětská pojistka
Automatické vypnutí

IndyFlex® zóna
EasyFit snadná instalace
Pohodlné přerušení vaření
se Stop & Go™
Automatické vypnutí

Dětská pojistka
Automatické vypnutí při přetečení
Ukazatel zbytkového tepla
Dětská pojistka

Litinové rošty
Výkonné hořáky HighEfficiency™
Pojistka proti zhasnutí plamene
a integrované zapalování

Senzorové posuvné ovládání
Šířka desky: 60 cm
Booster a Timer
1 Flexi zóna

Dotykové ovládání
Šířka desky: 60 cm
Dětská pojistka
Booster a Timer

Dotykové ovládání
Šířka desky: 60 cm
Booster a Timer

Mechanické ovládání
Šířka desky: 60 cm

Nabidka Jamll 21-07_bez cen .indd 1

Plynová varná deska
HILW 64225 S

19.07.2021 5:21

Mikrovlnka s objemem 25 litrů

Mikrovlnka s pohodlným dotykovým ovládáním

MGB 25333 BG

MOB 20231 BG/ MOK 20232 X - rámeček pro vestavbu

Program Rozmrazování
Automatické programy
Vaření ve více krocích
Funkce Rychlý ohřev

Objem: 25 l
Rozměry: 38,8 x 59,5 x 39,2 cm
Průměr talíře: 31,5 cm
Dotykové ovládání

Objem: 20 l
Rozměry: 38,2 x 59,4 x 34,3 cm
Průměr talíře: 24,5 cm
Dotykové ovládání

Program Rozmrazování
Automatické programy
Vaření ve více krocích
Funkce Rychlý ohřev

Černý odsavač
s dotykovým ovládáním

Bílý odsavač, který
čistí vzduch

Výsuvný odsavač ideální
do garsonky

Vestavná kombinovaná chladnička
HarvestFresh™

HCB 63741 BX

HCB 61731 BX

CTB 6407 X

BCHA 275 E4SN

Halogenové osvětlení
Intenzivní chod
Automatické vypnutí
Funkce čištění vzduchu
Ukazatel zanesení filtru

Halogenové osvětlení
Intenzivní chod
Automatické vypnutí
Funkce čištění vzduchu
Ukazatel zanesení filtru

LED osvětlení
Možnost recirkulace

Šířka odsavače: 60 cm
Hlučnost: 64 dB
Energetická třída D

Šířka odsavače: 60 cm
Hlučnost: 64 dB
Energetická třída D

Šířka odsavače: 60 cm
Hlučnost: 67 dB
Energetická třída D

Přihrádka
HarvestFresh™

E
60cm myčka, co padne
do každé kuchyně

60cm vestavná myčka
se snadnou instalací

45cm vestavná myčka

DSN 26420 X

DIN 28422

DIS 28023

A
G

Přihrádka HarvestFreshTM uchová vitamíny v ovoce
a zelenině mnohem déle díky simulaci střídání světla
jako během dne.
Rozměry: 177,5 x 54 x 54,5 cm
Objem chladničky: 186 litrů
Objem mrazničky: 90 litrů
Hlučnost: 38 dB
Zvuková signalizace otevřených dveří
Možnost otočení dveří

7 kg pračka vestavná
WITC 7612 B0W

Motor s 10 lety
záruky

Motor s 10 lety
záruky

ProSmart™ invertorový motor
SelFit™ panty
Program Quick&Shine™
Držáky na plechy
Koš Acrobat nastavitelný
do 3 poloh

AquaIntense® rameno
ProSmart™ invertorový motor
Signalizace provozu na podlahu
SelFit™ a SlideFit™ panty
Program Quick&Shine™
Koš Acrobat nastavitelný
do 3 poloh
Spotřeba vody: 9,5 l
14 sad nádobí
Hlučnost: 44 dB
Aquastop hadice
Flexi příborová přihrádka

Spotřeba vody: 11 l
14 sad nádobí
Hlučnost: 46 dB
Aquastop hadice

E

A
G
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E

A
G

Dolní zóna AquaIntense®
Signalizace provozu na podlahu
Funkce Fast+
Program Quick&Shine™
Koš Acrobat nastavitelný
do 3 poloh
Spotřeba vody: 8,7 l
10 sad nádobí
Hlučnost: 46 dB
Aquastop hadice

E

A
G

C

A
G

15 programů
Hi tech topné těleso
Nádobka na tekutý prací prostředek
Hlučnost praní/ odstřeďování: 56/ 73 dB
Odstřeďování 1200 ot./min
S-shape boční stěny pro zvýšení stability
AquaWave buben

19.07.2021 5:22
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FF

VDIT 651 FF / X
VDIT 651 CW

X
CW

VDP 645 GX1
Plynová vestavná
skleněná deska

Indukční vestavná
sklokeramická deska

dotykové ovládání
4 indukční zóny
ukazatel zbytkového tepla
signalizace funkce
SuperBoost (extra výkon u všech varných
zón současně)
Timer (časový spínač varných zón s auto
vypnutím)
dětská bezpečnostní pojistka
automatické vypnutí indukční zóny
po 1 min.
elektrické napětí: 230/400 V (32 A)
nebo 230 V (16 A)

60
cm

VT 548 BX

Elektrická trouba samostatná
speciální zamačkávací knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 11 funkcí
tlumené dovírání dvířek
trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
Eco Clean - speciální program čištění trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech
elektrické napětí: 230 V

4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
1x Extra trojitý Wok hořák 3,3 kW
elektrické zapalování hořáků v knoflících
dvoudílná litinová vařidlová mřížka
skleněný povrch – tvrzené sklo
elektrické napětí: 230 V
připojení na plyn: G 1/2“

VT 779 BX

Elektrická trouba samostatná
Touch Control
nové přehledné dotykové ovládání
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
8 přednastavených programů
speciální rychloohřev trouby 200 °C za 6 min.
multifukční trouba 15 funkcí
tlumené dovírání dvířek
trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
(CoolDoor)
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (3 úrovně)
chladící systém dvířek trouby (DC+)
Eco Clean - speciální program čištění trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech
elektrické napětí: 230 V

Vestavné trouby samostatné
VT 778 AB

Elektrická trouba samostatná
Touch Control
nové přehledné dotykové ovládání
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
8 přednastavených programů
speciální rychloohřev trouby 200 °C
za 6 min.
multifukční trouba 15 funkcí
trojité sklo dvířek s tepelným
deflektorem (CoolDoor)
tlumené dovírání dvířek
možnost regulace teploty max 275 °C
dvojité osvětlení trouby
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
Eco Clean - speciální program čištění trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech
elektrické napětí: 230 V

VT 657 AB

Elektrická trouba samostatná
speciální zamačkávací osvětlené
knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
ukazatel teploty v troubě
ukazatel zvoleného ohřevu
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 11 funkcí
trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
tlumené dovírání dvířek
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
Eco Clean - speciální program čištění trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
elektrické napětí: 230 V
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VTS 548 BX

Elektrická trouba s párou
samostatná
speciální zamačkávací osvětlené knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 11 funkcí
3 programy pečení v páře
trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
tlumené dovírání dvířek
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
Eco Clean - speciální program čištění trouby
spínač ventilátoru
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
elektrické napětí: 230 V

VT 538 BX

Elektrická trouba s párou
samostatná
speciální zamačkávací knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 11 funkcí
trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
tlumené dovírání dvířek
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
Eco Clean - speciální program čištění trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech
elektrické napětí: 230 V

Vestavné trouby samostatné
VTPS 547 BX

Elektrická pyrolytická trouba
s párou samostatná
speciální zamačkávací knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 11 funkcí
3 programy pečení v páře
čtyřdílné sklo dvířek s tepelným deflektorem (Ultra CoolDoor Quadro)
tlumené dovírání dvířek
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
PYRO CLEAN funkce na čištění trouby
objem trouby 70 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
elektrické napětí: 230 V

VT 537 AW

Elektrická trouba samostatná

8 990 Kč

speciální zamačkávací knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 11 funkcí
trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
tlumené dovírání dvířek
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
Eco Clean - speciální program čištění
trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech
elektrické napětí: 230 V

VT 538 AX

Elektrická trouba samostatná
speciální zamačkávací knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programovaní doby pečeni
dětsky bezpečnostní zámek ovládaní
multifukční trouba 11 funkcí
trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)
tlumené dovírání dvířek
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovně)
ECO CLEAN funkce na čištěni trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí
plech
elektrické napěti: 230 V

VTS 437 BX

Elektrická trouba s párou
samostatná

6 990 Kč

speciální zamačkávací knoflíky
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 8 funkcí
2 programy pečení v páře
dvojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
(CompactDoor)
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
Eco Clean - speciální program čištění trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech
elektrické napětí: 230 V

Vestavné desky indukční
VT 427 BX

Elektrická trouba samostatná
dotykové ovládání hodin
digitální programovatelné hodiny
programování doby pečení
dětský bezpečnostní zámek ovládání
multifukční trouba 8 funkcí
dvojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
(CompactDoor)
možnost regulace teploty max 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
Eco Clean - speciální program čištění
trouby
objem trouby 71 l
příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící
plech
elektrické napětí: 230 V

VDIT 658 FF

Indukční vestavná deska
zkosená přední hrana

dotykové ovládání, 4 indukční zóny
FlexiZone (propojení varných zón nad sebou)
SuperBoost (extra výkon u všech varných zón
současně)
PotDetect (rozpoznání nádobí materiál, velikost)
KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
Pause (okamžité dočasné zastavení vaření
bez ztráty nastavených parametrů)
Memory (paměťová funkce pro obnovení
nastavení)
Timer (časový spínač varných zón s auto
vypnutím)
TimeMinutes (kuchyňská minutka)
KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání
varné desky)
elektrické napětí: 230/400 V (32 A)
nebo 230 V (16 A)

VDIT 657 FF

VDIT 654 FF/X

zkosená přední hrana

FF: zkosená přední hrana
X: nerezový rámeček

Indukční vestavná deska
dotykové ovládání, 4 indukční zóny
FlexiZone (propojení varných zón nad
sebou)
SuperBoost (extra výkon u všech varných
zón současně)
PotDetect (rozpoznání nádobí materiál,
velikost)
KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených parametrů)
Memory (paměťová funkce pro obnovení
nastavení)
Timer (časový spínač varných zón s auto
vypnutím)
TimeMinutes (kuchyňská minutka)
KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání
varné desky)
elektrické napětí: 230/400 V (32 A) nebo
230 V (16 A)

Indukční vestavná deska
dotykové ovládání
4 indukční zóny
1x ConnectZone (spojení dvou 180 mm
zón nad sebou – levá strana)
SuperBoost (extra výkon u všech varných
zón současně)
KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
EasyMelt (šetrné rozpouštění 42 °C)
Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených parametrů)
Memory (paměťová funkce pro obnovení
nastavení)
Timer (časový spínač varných zón s auto
vypnutím)
TimeMinutes (kuchyňská minutka)
KeyLock (bezpečnostní zamčení ovládání
varné desky)
elektrické napětí: 230/400 V (32 A) nebo
230 V (16 A)
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Vestavné desky sklokeramické
VDST 652 FF / X

VDST 651 FF

FF: 5 490 Kč zkosená přední hrana
X: 5 490 Kč nerezový rámeček

zkosená přední hrana

Sklokeramická vestavná deska

Sklokeramická vestavná deska
dotykové ovládání
4 Hi-Light varné zóny
KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených parametrů)
Timer (časový spínač varných zón s auto
vypnutím)
KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
ukazatel zbytkového tepla
plynulá regulace výkonu
elektrické napětí: 400 V (32 A)

4 Hi-Light varné zóny z toho 1x Duozóna
KeepWarm (udržování teploty 70 °C)
Pause (okamžité dočasné zastavení
vaření bez ztráty nastavených parametrů)
Timer (časový spínač varných zón s auto
vypnutím)
KeyLock (bezpečnostní zamčení
ovládání varné desky)
ukazatel zbytkového tepla
plynulá regulace výkonu
elektrické napětí: 400 V (32 A)

Vestavné desky plynové
VDP 645 GB1

VDP 645 GB7
VDP 645 GW7

Plynová vestavná skleněná deska
4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
1x Extra trojitý hořák 3,3 kW
elektrické zapalování hořáků v knoflících
dvoudílná litinová vařidlová mřížka
skleněný povrch – tvrzené sklo
elektrické napětí: 230 V
připojení na plyn: G 1/2“

58
cm

Plynová vestavná deska
60
cm

VDP 665 X

VDP 647 X
VDP 647 W

Plynová vestavná deska
4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
1x Extra trojitý hořák 3,5 kW
elektrické zapalování hořáků v knoflících
dvoudílná litinová vařidlová mřížka
elektrické napětí: 230 V
připojení na plyn: G 1/2“

60
cm

4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
elektrické zapalování hořáků v knoflících
dvoudílná litinová vařidlová mřížka
skleněný povrch – tvrzené sklo
elektrické napětí: 230 V
připojení na plyn: G 1/2“

Plynová vestavná deska

60
cm

4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
elektrické zapalování hořáků v knoflících
dvoudílná vařidlová mřížka
elektrické napětí: 230 V
připojení na plyn: G 1/2“

Mikrovlnné trouby
VMT 432 B

Vestavná mikrovlnná trouba
možnost kombinovaného ohřevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
LED displej
elektronické ovládání trouby
nerezový interiér trouby
výkon 900 W , výkon grilu 1200 W
objem 23 l
otočný talíř 315 mm
5 výkonových stupňů
11 automatických programů
funkce rychlý ohřev, udržování teploty
ECO režim pro úsporu energie
rychlé automatické rozmrazování
grilovací rošt
elektronický časovač, hodiny, dětský zámek
AquaClean funkce samočištění interiéru
snadná montáž – rámeček již
namontovaný na troubu
elektrické napětí: 230 V

VMT 422 W

Vestavná mikrovlnná trouba

* obrázek je ilustrační
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možnost kombinovaného ohřevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
LED display
nerezový vnitřek trouby
výkon 700 W
výkon grilu 800 W
objem trouby 20 l
otočný talíř 245 mm
5 výkonových stupňů
elektronický časovač
snadná montáž – rámeček již namontován na troubu
elektrické napětí: 230 V

VMT 442 X

Vestavná mikrovlnná trouba
možnost kombinovaného ohřevu
(mikrovlnný ohřev + gril)
elektronické ovládání trouby
nerezový vnitřek trouby
výkon 900 W
výkon grilu 1 000 W
objem trouby 25 l
otočný talíř 315 mm
6 výkonových stupňů
8 automatických programů
elektronický časovač
grilovací rošt
povrch trouby nerez s úpravou proti
otiskům prstů
snadná montáž – rámeček již namontován
na troubu
elektrické napětí: 230 V

VMT 312 X

Vestavná mikrovlnná trouba
vhodná pro instalaci do horní nebo
boční skříňky
elektronické ovládání
nerezový vnitřek trouby
výkon 700 W
objem trouby 17 l
otočný talíř 245 mm
6 výkonových stupňů
elektronický časovač
povrch trouby nerez s úpravou proti
otiskům prstů
snadná montáž – rámeček již namontován
na troubu
elektrické napětí: 230 V

Myčky nádobí
IM 687

IM 685

Vestavná integrovaná myčka
invertorový motor
kapacita myčky 16 sad nádobí
3 úložné koše (příborová zásuvka)
digitální ukazatel času do konce
5 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO;
křišťálové poháre; 1h mytí
teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
funkce SušeníPlus – automatické
pootevření dveří na konci programu
funkce RychléMytí – možnost zkrácení
programů
funkce ExtraHygiene pro hygienicky čisté
nádobí
samočistící program, samočistící filtr
MultiClack systém nastavení výšky horního
koše
skládací držáky talířů ve spodním koši
funkce Total Aqua Stop proti přetečení
úroveň emisí hluku: 44 dB(A) re 1 pW
spotřeba vody/energie: 9,6 l/0,76 kWh
cyklus

16

SAD

3

KOŠE

60
cm

Vestavná integrovaná myčka
kapacita myčky 16 sad nádobí
3 úložné koše (příborová zásuvka)
digitální ukazatel času do konce programu
na ovládacím panelu
5 programů mytí: AUTO; intenzivní; ECO;
křišťálové poháre; 1h mytí
teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
funkce SušeníPlus – automatické pootevření
dveří na konci programu
funkce RychléMytí – možnost zkrácení
programů
funkce ExtraHygiene pro hygienicky čisté
nádobí
samočistící program, samočistící filtr
MultiClack systém nastavení výšky horního koše
skládací držáky talířů ve spodním koši
funkce Total Aqua Stop proti přetečení
třída energetické účinnosti: D
úroveň emisí hluku: 45 dB(A) re 1 pW
spotřeba vody/energie: 11 l/0,85 kWh cyklus

16

SAD

3

KOŠE

60
cm

VM 645 X

IM 655

Vestavná myčka s panelem

Vestavná integrovaná myčka
kapacita myčky 13 sad nádobí
2 úložné koše (příborový košík)
digitální ukazatel času do konce programu
na ovládacím panelu
5 programů mytí: intenzivní; ECO; univerzální;
křišťálové poháre; 1h mytí
teploty mytí: 70, 60, 55, 35 °C
funkce ExtraSušení – vyšší teplota posledního oplachu pro bezchybné vysušení nádobí
funkce RychléMytí – možnost zkrácení
programů
funkce ExtraHygiene pro hygienicky čisté
nádobí
samočistící program, samočistící filtr
MultiClack systém nastavení výšky horního koše
funkce Total Aqua Stop proti přetečení
třída energetické účinnosti: E
úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
spotřeba vody/energie: 9,9 l/0,93 kWh cyklus

13

SAD

60
cm

kapacita myčky 13 sad nádobí
2 úložné koše (příborový košík)
6 programů mytí: standardní; rychlý;
intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
teploty mytí: 65, 60, 45, 40 °C
funkce poloviční plnění
funkce tablety 3v1
funkce Total Aqua Stop proti přetečení
samočistící filtr
třída energetické účinnosti: E
úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
spotřeba vody/energie: 11 l/0,94 kWh
cyklus

13

SAD

60
cm

Dekorační kryt je pouze ilustrativní

VM 565 X

VM 545 X

Vestavná myčka s panelem
kapacita myčky 10 sad nádobí
2 úložné koše (příborový košík)
7 programů mytí: standardní; rychlý; intenzivní; intenzivní krátký; ECO; namáčení;
sklo
teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
funkce poloviční plnění
funkce SušeníPlus – automatické
pootevření dveří na konci programu
funkce tablety 3v1
odložení startu (0–24 h)
funkce Total Aqua Stop proti přetečení
samočistící filtr
třída energetické účinnosti: D
úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
spotřeba vody/energie: 10 l/0,67 kWh
cyklus

10

SAD

45
cm

Vestavná myčka s panelem
kapacita myčky 9 sad nádobí
2 úložné koše (příborový košík)
6 programů mytí: standardní; rychlý;
intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
funkce poloviční plnění
funkce tablety 3v1
funkce Total Aqua Stop proti přetečení
samočistící filtr
třída energetické účinnosti: E
úroveň emisí hluku: 47 dB(A) re 1 pW
spotřeba vody/energie: 9 l/0,70 kWh cyklus

9

SAD

Dekorační kryt je pouze ilustrativní

45
cm

Dekorační kryt je pouze ilustrativní

KUPON

MORA BENEFIT SERVIS – 5 LET

Zakoupením tohoto kupónu, zákazník získává po dobu dalších 36 měsíců (nad rámec zákonné záruční
lhůty) nárok na bezplatnou výměnu, nebo opravu součástí výrobku (přesná specifikace uvedená na
kuponu), práci a výjezd smluvního servisního technika Gorenje spol. s r.o.
MORA Benefit servis – záruka 5 let se vztahuje na vestavné chladničky, myčky nádobí, vestavné
trouby, varné indukční a sklokeramické desky.
Podmínkou platnosti MORA Benefit servis 5 let je registrace na webu do 14 dnů od data zakoupení
výrobku.
Jakékoli případné dotazy směrujte na obchod@mora.cz, nebo faxem na číslo 261 217 887, nebo také
písemně na adresu Gorenje spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 141 00 Praha 4 - Michle.

Kolikrát v životě jste si řekli
„Jistota je jistota“

Bonus Servis 5 let
výrobek:

art. n.:

typ:

výrobní
číslo:

model:

podpis a razítko prodejce:

Gorenje spol. s.r.o.,
Vyskočilova 1461/2a,
Praha 4, 140 00
www.mora.cz

datum prodeje, den, měsíc (slovem), rok:

číslo kuponu:

Hodnota kupónu včetně DPH je 500 Kč

Podmínkou platnosti „MORA Benefit servisu 5 let“ je registrace
na www.mora.cz/registrace do 14 dní od data zakoupení výrobku.

kontrolní ústřižek

kontrolní ústřižek

kontrolní ústřižek
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Chladničky
VCN 1821

VC 1821

Vestavná kombinovaná NoFrost chladnička
NoFrost DualAdvance – bez námrazový 2 okruhový
systém
elektronické ovládání
VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka
s regulací vlhkosti vzduchu
digitální ukazatel teploty pro chladničku
police na lahve ve dveřích chladničky
drátěný rošt na láhve – pro uskladněni lahvi naležato
držák na vajíčka
4 multi-variabilní skleněné police v chladničce – lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
3 zásuvky v mrazničce
MaxiBox – velká mrazicí zásuvka s objemem 38 l
SuperCool – funkce pro rychle zchlazeni potravin
EcoMode – úsporný režim
LED osvětlení
světelné upozornění na otevřené dveře
nastavení teploty nezávislé na vnější teplotě
pant dveří – pojezdy
možnost změny směru otevíraní dveří
roční spotřeba energie: 230 kWh/rok
hlučnost 39 dB
rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm

248 l
180 l
68 l

Vestavná chladnička

260 l
189
l
71 l

Odsavače par
OK 634 X

Komínový odsavač

559
m3

3 výkonové rychlosti
tlačítkové ovládání
maximální výkon odsavače 559 m³/h
osvětlení 2x 28 W
kovové filtry proti mastnotám
zpětná klapka
možnost recirkulace
energetická třída: D
maximální hlučnost: 67 dB
horní odtah: 150 mm
elektrické napětí: 230 V
šířka: 60 cm

LED

IceLimit technologie pro menší tvorbu námrazy
v mrazničce
mechanické ovládání
VitaBox s HumidityControl – zeleninová zásuvka
s regulací vlhkosti vzduchu
HiddenSpace – skrytý úložný prostor umístěný ze
spodní části zásuvky VitaBox
police na lahve ve dveřích chladničky
drátěný rošt na láhve – pro uskladnění lahví naležato
držák na vajíčka
4 multi-variabilní skleněné police v chladničce – lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
3 zásuvky v mrazničce
MaxiBox – velká mrazící zásuvka s objemem 38 l
EcoMode – úsporný režim
LED osvětlení
pant dveří – pojezdy
možnost změny směru otevírání dveří
roční spotřeba energie: 215 kWh/rok
hlučnost: 38 dB
rozměry (V x Š x H): 1.772 x 540 x 545 mm

610
m3

OK 637 G
OK 637 X

*

Komínový odsavač
3 výkonové rychlosti
tlačítkové ovládání
maximální výkon odsavače
610 m³/h (OK 637 G)/ 412 m³/h (OK 637 X)
LED osvětlení 2x
kovové filtry proti mastnotám
zpětná klapka
možnost recirkulace
energetická třída: C
maximální hlučnost:
68 dB (OK 637 G)/ 67 dB (OK 637 X)
horní odtah: 150 mm
elektrické napětí: 230 V
šířka: 60 cm

412
m3
LED

G
*X

OK 697 GX
OK 997 GX

Komínový odsavač

645
m3

LED

60 cm

3 výkonové rychlosti
dotykové ovládání
maximální výkon odsavače 645 m³/h
LED osvětlení 2x
kovové filtry proti mastnotám
zpětná klapka
možnost recirkulace
energetická třída: B
maximální hlučnost: 70 dB/69 dB
horní odtah: 150 mm
elektrické napětí: 230 V
šířka: 60 / 90cm

OO 963 X

Ostrůvkový komínový odsavač
653
m3

LED

90 cm

OT 652 MX
304
m3
LED

Zákaznická
linka

Vestavný odsavač
Výsuvný model
3 výkonové rychlosti
tlačítkové ovládání
maximální výkon odsavače 304 m³/h
LED osvětlení 2x
kovové filtry proti mastnotám
zpětná klapka
možnost recirkulace
energetická třída: C
maximální hlučnost: 62 dB
horní odtah: 120 mm
elektrické napětí: 230 V
šířka: 60 cm

608
m3

LED

Na zákaznické lince vám naši odborní pracovníci
pomohou v pracovních dnech v době od 8.00 do
16.00 hod. rychle a profesionálně vyřešit záruční
i pozáruční opravy.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje výrobků. Uvedené ceny v katalogu
jsou s DPH a jsou informativní, aktuální ceny zjistíte na www.mora.cz. Ceny se mohou u jednotlivých
prodejců lišit. Uvedené ceny neobsahují zákonný příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení.
Bližší informace obdržíte u prodejců značky MORA a na www.mora.cz.

124

4 výkonové rychlosti
tlačítkové ovládání
PowerBoost funkce pro rychlé odsávání
maximální výkon při odtahu: 380 m3/
hod.
maximální výkon s PowerBoost funkcí:
653 m3/hod.
LED osvětlení 4x
kovové filtry proti mastnotám
zpětná klapka
možnost recirkulace
energetická třída: B
maximální hlučnost: 57 dB
horní odtah: 150 mm
elektrické napětí: 230 V
šířka: 90 cm

OV 686 GBX
OV 686 GW
Komínový odsavač

3 rychlosti výkonu
dotykové ovládání
perimetrické odsávání
maximální výkon při odtahu: 608 m3/hod.
LED osvětlení 1x
kovové filtry proti mastnotám
s polyuretanovou pěnou
horní odtah 150 mm
zpětná klapka
možnost recirkulace
energetická třída: B
maximální hlučnost: 63 dB
elektrické napětí: 230 V
šířka: 60 cm

FC 6018.xxx LINA

FC 3791.xxx ATLAS NEO

Dávkovač saponátu
ATLAS NEO

Chrom, Matná černá, 7 Provedení Fragranit+
Tlaková
Páková směšovací
Bez sprchy

5 Provedení Celonerez
Tlaková
Páková směšovací
S vytah. koncovkou osazenou perlátorem

5 Provedení Celonerez
Objem 350 ml
Vrchní plnění
Pro otvor ∅ 24 - 35 mm

.031 Chrom

.502

.504

.505

.503

CELONER.
ANTRACIT

.501

CELONER.
MĚDĚNÁ

CELONER.

.424

CELONER.
ČERNÁ

KAŠMÍR

.085

CELONER.
ZLATÁ

PÍSKOVÝ
MELÍR

.082

CELONER.

SAHARA

.094

CELONER.
ANTRACIT

BÍLÁ LED

.084

CELONER.
MĚDĚNÁ

ŠEDÝ
KÁMEN

.099

CELONER.
ČERNÁ

GRAFIT

.071

CELONER.
ZLATÁ

ONYX

.901 Matná černá

KAŠMÍR

BÍLÁ LED

ŠEDÝ
KÁMEN

MATNÁ
ČERNÁ

ONYX

KAŠMÍR

BÍLÁ LED

ŠEDÝ
KÁMEN

ONYX

ONYX

MATNÁ
ČERNÁ

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkap. plocha vlevo)
Model 2 (Odkap. plocha vpravo)

KAŠMÍR

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkap. plocha vlevo)
Model 2 (Odkap. plocha vpravo)

BÍLÁ LED

Fragranit+
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix
5 Míst pro vyvrtání otvoru

ŠEDÝ
KÁMEN

Fragranit+
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 520 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix
4 Místa pro vyvrtání otvoru

MATNÁ
ČERNÁ

Fragranit+
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 500 mm
Dřez 540 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix
5 Míst pro vyvrtání otvoru

KAŠMÍR

Fragranit+
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 440 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix
3 Místa pro vyvrtání otvoru

BÍLÁ LED

CNG 611-78 TL/7

ŠEDÝ
KÁMEN

CNG 611-62 TL/7

MATNÁ
ČERNÁ

CNG 610-54

ONYX

CNG 610-39

VULCAN

KÁVOVÁ

KRÉMOVÁ

BÍLÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

VULCAN

KÁVOVÁ

KRÉMOVÁ

BÍLÁ

ŠEDÁ

ČERNÁ

KAŠMÍR

PÍSKOVÝ
MELÍR

SAHARA

BÍLÁ LED

ŠEDÝ
KÁMEN

GRAFIT

ONYX

Tectonite®
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix

KAŠMÍR

Tectonite®
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil
Skrytý přepad

PÍSKOVÝ
MELÍR

Fragranit+
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

SAHARA

Fragranit+
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

BÍLÁ LED

S2D 611-78

ŠEDÝ
KÁMEN

OID 611-62

GRAFIT

BFG 611-78

ONYX

BFG 611-62

Easysort 600-3-0

Easysort 450-2-0

Mini

121.0494.192
Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor
564 × 378 × 343 mm
Objem 3 × 14,5 l
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0494.182
Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor
414 × 378 × 343 mm
Objem 2 × 14,5 l
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0176.518
Spodní skříňka od 400 mm
Minimální montážní prostor
310 × 310 × 348 mm
Objem 17,5 l
Nutný úhel otevření dvířek 110 °
Police nad košem v ceně koše

www.franke.cz
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Cadit

Esteticky
krytý přepad

Moderní design

Tenký
lem

Hluboká vanička
200 mm

Vyvrtané otvory pro
baterii a sifon pop-up

Odpad fi 90

Barevné provedení
Cadit a Atrox
G55 Beige

G22 Terra

G11 White

Cadit 10
rozměr:
590 x 500 mm
vanička: 325 x 425 x 200 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91

G81 Beton

G91 Black

Cadit 20
rozměr:
790 x 500 mm
vanička: 375 x 425 x 200 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91

skříňka:
450 mm
příslušenství: sifon pop-up

skříňka:
500 mm
příslušenství: sifon pop-up

POP-UP

POP-UP

8.5

8.5
180°

180°

11

22

55

81

91

11

22

55

81

91

white

terra

beige

beton

black

white

terra

beige

beton

black

Cadit 40
rozměr:
860 x 500 mm
vanička: 445 x 425 x 200 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91

Cadit 70
skříňka:
600 mm
příslušenství: sifon pop-up

rozměr:
vanička:

790 x 500 mm
330 x 425 x 200 mm
170 x 340 x 140 mm

provedení:
11, 22, 55, 81, 91
skříňka:
600 mm
příslušenství: sifon pop-up

POP-UP

POP-UP

8.5

8.5
180°

Typ
instalace:

126

180°

11

22

55

81

91

11

22

55

81

91

white

terra

beige

beton

black

white

terra

beige

beton

black

vestavěné
dřezy

dřezy se spodní
montáží

Vysvětlivky:

POP-UP

sifon
pop - up

šířka
skřínky

krytý
přepad

8.5

Síla materiálu
8,5 mm
180°

Univerzální
provedení

Atrox

Vyvrtaný otvor pro baterii
a další 2 předfrézované

3 pracovní úrovně

Tenký
lem

Hloubka vaničky
195 mm

Esteticky
krytý přepad

Odpad fi 90

Příslušenství Cadit a Atrox
Krájecí deska
rozměr:
objed. č.:
pro dřezy:
popis:

250 x 440 mm
1133157
CADIT
dřevo

Odkapní miska
rozměr:
objed. č.:
pro dřezy:
popis:

Krájecí deska

165 x 260 mm
1122700
CADIT 70
nerez

rozměr:
objed. č.:
pro dřezy:
popis:

165

Gastronádoba

240 x 355 mm
1016018
ATROX
dřevo

265 x 325 mm
40 / 100 mm
ATROX
nerez

Gastronádoba
perforovaná
rozměr:
hloubka:
pro dřezy:
popis:

Gastronádoba
rozměr:
hloubka:
pro dřezy:
popis:

265 x 325 mm
40 / 100 mm
ATROX
nerez

176 x 325 mm
40 / 100 mm
ATROX
nerez

260

240

355

Atrox 20
rozměr:
470 x 500 mm
vanička:
390 x 340 x 195 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91

rozměr:
hloubka:
pro dřezy:
popis:

Atrox 30
skříňka:
I: 450 mm, U: 600 mm
příslušenství: sifon pop-up,
předfrézované 2 otvory
POP-UP

rozměr:
590 x 500 mm
vanička:
510 x 340 x 195 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91

skříňka:
I: 600 mm, U: 800 mm
příslušenství: sifon pop-up,
předfrézované 2 otvory
POP-UP

8.5

8.5

11

22

55

81

91

11

22

55

81

91

white

terra

beige

beton

black

white

terra

beige

beton

black

Atrox 50
rozměr:
vanička:

790 x 500 mm
390 x 340 x 195 mm
300 x 340 x 195 mm

provedení:
11, 22, 55, 81, 91
skříňka:
I: 800 mm, U: 900 mm
příslušenství: sifon pop-up,
předfrézované 3 otvory
POP-UP

8.5

11

22

55

81

91

white

terra

beige

beton

black
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Edice Urban Colors
Přináší unikátní možnost kombinace všech základních kuchyňských spotřebičů: trouba, digestoř, indukční nebo plynová
varná deska, mikrovlnná trouba a kávovar, s možností doplnění o shodnou dřezovou baterii, a to hned v 5 barevných
řadách: Night River Black, White Marble, London Brick Brown, Grey Stone nebo Steam Grey.

HLB 8600 SM

ML 8220 BIS L SM

DLV 68660/98660 TOS SM

IZC 64630 MST SM

Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l, 4“ TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty
a času pro každou funkci
Dvířka se třemi skly, Teleskopický výsuv

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l, 5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu, Funkce Quick Start
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Elektronické otevírání dvířek

Komínový odsavač par 60/90 cm
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design, 3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení, LED osvětlení
Indikátor nasycení filtr, Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232/290 m3/h.,
max. 725/696 m3/h.
Úroveň hluku: min. 49/51 dB, max. 65/67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu

Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření, 4 varné zóny
Speciální funkce vaření s teplotními čidly:
grilování, fritování, smažení, udržení teploty,
vaření, vření, konfitvání a rozmrazování
Funkce Power Plus, Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W

Nerezové dřezy TEKA
Synonymum špičkové kvality, trvanlivosti, extrémně odolné nerezové oceli, ergonomického designu, funkčnosti,
bezproblémové instalace a vynikajícího servisu. Jsme si tak jisti našimi standardy kvality, že na všechny naše modely
kuchyňských dřezů z nerezové oceli nabízíme doživotní záruku LifeTime Warranty.

302/200 mm

420/220 mm

STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X

FLEXLINEA RS15 40.40

IC 915

FOT 995

Povrchová úprava: matná
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Odtoková souprava
se sítkem 3½” a přepadem
Vana hluboká 170 mm
Rozměr 860 x 500 mm
Vložená instalace, oboustranný
(výřez 840 x 480 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm

Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku
Snadné čistění v rozích
Odtoková souprava se 3½” sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 440 x 440 mm
3-v-1 možnosti instalace:
spodní, horní nebo zapuštěná
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm

Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou
proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky
se závitem 3/8”
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Provedení: Chrom, Černá, Bílá

Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou
proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky 3/8”
Provedení: chrom, mosaz, titan,
Urban Colors: Stone Grey, Steam Grey,
London Brick Brown, White Marble,
Night River Black

Prodloužená záruka 5 let na vybrané spotřebiče a baterie
a záruka LifeTime Warranty na nerezové dřezy TEKA zdarma.
Registrace záruky a podmínky akce na zaruka.teka.cz
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Cisty format = 210 x 297 mm

Edice Country Style
Milovníkům bydlení s nádechem venkova, kteří vedle rustikálního designu ocení i dostupnost moderních funkcí
kuchyňských spotřebičů. Ať už zvolíte provedení v barvě antracit nebo vanilka, staromosazné ovládací prvky
dotvoří tu správnou atmosféru ve Vašem interiéru.

HRB 6300

MWR 22 BI

DOS 90.1/60.1

EH 60 4G AI AL TR

Multifunkční trouba s technologií
SurroundTemp, Objem: 70 l
9 funkcí pro přípravu pokrmu
Čistící systém HydroClean® PRO
Rustikální ovládací prvky v barvě
„staromosaz“ - minutka
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace

Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l, 5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Mechanická minutka 0–60 minut
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Otevírání vlevo – panty vlevo
Nerezový interier, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Elektronické otevírání dvířek
Nucená cirkulace chladného vzduchu

Komínový rustikální odsavač par 90/60 cm
1 dvojitý turbínový motor
s výkonem 650 m3/h
Elektronické ovládání, 2x LED žárovky
3-stupňová regulace výkonu
Dekorativní lišta v barvě staromosaz
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Hlučnost min. 51 dB/66 dB
Energetická účinnost B, Odtah ø 150 mm

Rustikální plynový varný panel 60 cm
4 varné zóny
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý hořák, 1 rychlý hořák,
1 střední hořák, 1 pomocný hořák
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Granitové dřezy TEKA
Alternativa pro všechny, kdo dávají přednost barevným dřezům z jedinečných přírodních materiálů. Díky kombinaci
přírodního křemene a pryskyřice jsou velmi odolné proti poškození a vysokým teplotám, bezpečné při zpracování
potravin a snadno se udržují.

295/222 mm

156/200 mm

CLIVO 50 S-TQ 1B

STONE 60 S-TG

ARK 938

COSMO B-TG

Odtoková souprava s přepadem,
excentrem a 3 ½” sítkem,
2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 190 mm
Rozměr 490 x 455 mm
Horní montáž (výřez 470 x 435 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Provedení: Topaz, Hliníkově šedá,
Černá metalická

Odtoková souprava
s přepadem a 3 ½” sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 780 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž
(výřez 760 x 485 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 60 cm
Provedení: Hliníkově šedá, Nero, Topaz,
Bílá, Asfalt

Vysoké otočné ramínko
s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou
proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky
se závitem 3/8”
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Provedení: Černá metalická, Nero, Bílá

Provedení: granitový nástřik
Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 140°
Perlátor s úpravou proti usazování
vodního kamene
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Design Schock
Provedení: Asfalt, Hliníkově šedá, Bílá,
Topaz, Nero, Černá metalická

Pro kompletní nabídku vestavných kuchyňských spotřebičů,
dřezů a baterií včetně podrobných informací a technických
parametrů je Vám u prodejce k dispozici katalog produktů zn. TEKA.

www.teka.cz
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SPECIALISTÉ NA LED OSVĚTLENÍ A NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

PLNOVÝSUVNÉ ULOŽNÉ SYSTÉMY A ODPADKOVÉ KOŠE

DVOJKOŠ KOMFORT

DVOJKOŠ ELEGANCE

POLICE ELEGANCE

SLEPÝ ROH

Plnovýsuvný dvojkoš Komfort spodní
s tlumeným dovřením.

Plnovýsuvný dvojkoš Elegance boční
s tlumeným dovřením

Rohová výsuvná police Elegance
s tlumeným dovřením

Slepý roh Komfort / Elegance
s tlumeným dovřením L/P

š x h x v (mm)

šíře korpusu (mm)

š x h x v (mm)

šíře korpusu (mm)

1002219001

kód

108 × 465 × 522

150

1002812001 P

110 × 470 × 570

150

1002801001 L 810 × 500 × 570-710

900

bílé

1002991001 L/P 670 × 460 × 590

800

drátěné

1002222001

158 × 465 × 522

200

1002813001 L

110 × 470 × 570

150

1002802001 P 810 × 500 × 570-710

900

bílé

1002992001 L/P 670 × 460 × 590

800

plná dna

1002223001

258 × 465 × 522

400

1002814001 P

160 × 470 × 570

200

1002820001 L 810 × 500 × 570-710

900

antrac.

1002824001 L/P 670 × 460 × 590

800

plná dna
antracit

1002224001

358 × 465 × 522

400

1002815001 L

160 × 470 × 570

200

1002821001 P 810 × 500 × 570-710

900

antrac.

Materiál: ocel
Povrch. úprava: chrom (koše), antracit
(nosný rám)
Maximální za žení: 30 kg

kód

Materiál: ocel, lamino
Povrch. úprava: chrom, bílé lamino
Maximální za žení: 30 kg

kód

š x h x v (mm)

šíře korp. (mm) police

Materiál: ocel, lamino
Maximální za žení: 20 kg/police
Minimální šíře dvířek: 450 mm
Variabilní světlá výška: 570-710 mm

kód

š x h x v (mm)

šíře korp. (mm) police

Materiál: ocel
Maximální za žení: 5 kg/koš
Minimální šíře dvířek: 450 mm
Provedení: instalace do levé
nebo pravé rohové skříňky

Kompletní nabídku vybavení nábytku si vyžádejte u Vašeho prodejce. Více informací o produktech značky
WIRELI naleznete na stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz.

www.wireli.cz
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+420 577 609 222

www.idealnonstop.cz

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VYBAVENÍ KUCHYNÍ A ŠATEN NA TRHU
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ
Plnovýsuvná potravinová skříň s tlumeným dovřením a 3D nastavením dvířek
ve variantě Komfort (drátěné koše) anebo Elegance (plná dna, bílá nebo antracit).
Pro vytvořeni potravinové skříně WIRELI je nutné objednat:
1) výškové nastavitelný rám dle výšky skříně (rám je dodávaný včetně pomocných
pásů k uchycení dvířek)
2) držáky dvířek dle šíře skříně v počtu: 2 ks pro 4 košovou skříň, 3 ks pro
5 a 6 košovou skříň
3) výsuvy s tlumeným dovřením
2) požadovaný počet košů drátěných, anebo s plnými dny (možno kombinovat)

1) VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ RÁM

4) KOŠE K POTRAVINOVÉ SKŘÍNI

kód

v (vč. výsuvů) x h (mm)

počet košů

kód

š x h x v (mm)

1001045202

1270-1570 × 500

4

1001007001

255 × 460 × 95

300

drátěné

1001046202

1570-1870 × 500

5

1001008001

340 × 460 × 95

400

drátěné

1001047202

1870-2170 × 500

6

1001009001

390 × 460 × 95

450

drátěné

1001010001

440 × 460 × 95

500

drátěné

kód

š x h x v (mm)

1001117001

255 × 460 × 95

300

plné dno/bílé

1001118001

340 × 460 × 95

400

plné dno/bílé

1001119001

390 × 460 × 95

450

plné dno/bílé

1001120001

440 × 460 × 95

500

plné dno/bílé

kód

š x h x v (mm)

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit šedý
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 520 mm
Součás rámu jsou pomocné pásy k uchycení dvířek
a plastové úchytky.
2) DRŽÁK DVÍŘEK

šíře korp. (mm) police

šíře korp. (mm) police

šíře korp. (mm) police

kód

šíře korp. (mm)

1001034202

300

1001007001

255 × 460 × 95

300

plné dno/antr.

1001035202

400

1001008001

340 × 460 × 95

400

plné dno/antr.

1001036202

450

1001009001

390 × 460 × 95

450

plné dno/antr.

1001037202

500

1001010001

440 × 460 × 95

500

plné dno/antr.

Materiál: ocel
3) VÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM
kód

1001082001

Materiál: ocel, lamino
Povrchová úprava: antracit, chrom, bílá
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 520 mm
Maximální za ženi: 12 kg/koš
Plastové úchyty košů jsou součás rámu.
Maximální za ženi setu (vč. výrobků): 120 Kg

Materiál: ocel

DVOJKOŠ KOMFORT

KOŠ ELEGANCE.

ODPAD. KOŠ KLASIK

ODPAD. KOŠ KOMFORT

Plnovýsuvný dvojkoš Komfort boční
s tlumeným dovřením.

Plnovýsuvný koš Elegance boční
s držáky utěrek.

Výsuvný odpadkový dvojkoš s úchyty
dvířek, 2×20 l.

Výsuvný odpadkový trojkoš Komfort
s úchyty dvířek 1×34 l + 2×17 l.

kód

š x h x v (mm)

šíře korpusu (mm)

kód

š x h x v (mm)

šíře korpusu (mm)

1002220001 P

110 × 485 × 543

150

1002251001 P

110 × 470 × 570

150

1002247001 L

110 × 485 × 543

150

1002249001 L

110 × 470 × 570

150

1002221001 P

160 × 485 × 543

200

1002248001 L

160 × 485 × 543

200

Materiál: ocel
Povrch. úprava: chrom, bílé lamino
Maximální za žení: 30 kg

Materiál: ocel
Povrch. úprava: chrom, bílé lamino
Maximální za žení: 30 kg

kód

1007112602

š x h x v (mm)

vnější šíře skříňky (mm)

345 × 480 × 415

400

Materiál: ocel, plast
Maximální za žení: 25 kg
Typ výsuvu: ložiskový plnovýsuv
Nabízíme varianty s úchyty dvířek
nebo bez.

kód

1007135602

š x h x v (mm)

vnější šíře skříňky (mm)

545 × 498 × 540

600

Materiál: ocel, plast
Maximální za žení: 25 kg
Typ výsuvu: plnovýsuv typu tandem
Nabízíme varianty s úchyty dvířek
nebo bez

Kompletní nabídku vybavení nábytku si vyžádejte u Vašeho prodejce. Více informací o produktech značky
WIRELI naleznete na stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz.

www.wireli.cz

+420 577 609 222

www.idealnonstop.cz
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KUCHYNĚ
KOMPLETNÍ SORTIMENT KUCHYNÍ A AKTUÁLNÍ CENÍK NA PRODEJNÁCH.

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.

NOVINKA 2022

kuchyně

FIUGGI

provedení: korpus dub ar san/dvířka dub ar san
Barvy korpusu

bílá alpská

132

grey

lava

jasan
horský

Lakovaná dvířka LTD/folie mat 2D

dub
ar san

dub ar san

kuchyně

CARRINI

NOVINKA 2022

provedení: korpus dub ar san/dvířka bílá lesk
Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

Foliovaná dvířka MDF/folie vysokolesk

dub
ar san

kuchyně

TREVISO

bílá

NOVINKA 2022

provedení: korpus lava/dvířka permbroke
Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

laminovaná dvířka LTD/folie mat 2D/3D

dub
ar san

permbroke 3D

dub halifax 2D

133

kuchyně

BRERRA

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Barvy korpusu

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat
Vzorník barev RAL a ICA.

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

NAPOLI

provedení: korpus grey/dvířka vzorník ICA, RAL
Barvy korpusu

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat
Vzorník barev RAL a ICA.

bílá alpská

134

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

PESCARA

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Barvy korpusu

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat
Vzorník barev RAL a ICA.

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

TIVOLI

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Barvy korpusu

Vzorník barev RAL a ICA.
bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

135

kuchyně

BARI

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Barvy korpusu

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat
Vzorník barev RAL a ICA.

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

RIMINI

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Barvy korpusu

Vzorník barev RAL a ICA.
bílá alpská

136

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

AMARO

provedení: korpus lava/dvířka vzorník ICA, RAL
Barvy korpusu

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat
Vzorník barev RAL a ICA.

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

LIVORNO

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Barvy korpusu

Vzorník barev RAL a ICA.
bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

137

kuchyně

FORLI

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Barvy korpusu

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat
Vzorník barev RAL a ICA.

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

PRATO

provedení: korpus dub ar san/dvířka vzorník ICA, RAL
Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Barvy korpusu

Vzorník barev RAL a ICA.
bílá alpská

138

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

FLORENCE

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL
Barvy korpusu

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat
Vzorník barev RAL a ICA.

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

kuchyně

ESSEN

provedení: korpus bílá alpská/dvířka bílá lesk
Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

Foliovaná dvířka MDF - folie akryl lesk

dub
ar san

bílá

grey

capuccino

graﬁt

černá

139

kuchyně

EMPORIUM
provedení: korpus alpská bílá/dvířka bílá/light stone

Foliovaná dvířka MDF - mat

Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

bílá

stone

kuchyně

GOLD LUX
provedení: korpus lava/dvířka dub pestka
Barvy korpusu

bílá alpská

140

grey

lava

jasan
horský

Foliovaná dvířka

dub
ar san

dub zlatý

dub pestka

light stone

kuchyně

MAGNUM
provedení: korpus grey/dvířka graﬁt

Foliovaná dvířka MDF - mat

Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

bílá

dub
ar san

graﬁt

denim

kuchyně

PLATINUM
provedení: korpus bílá alpská/dvířka rose red, bílá
Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

foliovaná dvířka

dub
ar san

bílá

vanilka

camel

rose red

černá

141

kuchyně

QUANTUM
provedení: korpus lava/dvířka bílá super mat
Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

dvířka MDF - matná folie

dub
ar san

bílá super mat

beige

vanila

mint

kuchyně

TITANIUM
provedení: korpus bílá alpská/dvířka ﬁno bílé

dvířka MDF - matná folie

Barvy korpusu

bílá alpská

142

grey

lava

jasan
horský

dub
ar san

ﬁno bílé

ﬁno černé

šedá

graﬁt

kuchyně

MALMO

provedení: korpus lava/dvířka permbroke
Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

Laminová dvířka

permbroke

dub
ar san

dub halifax

ares bílá

ares černá

kuchyně

SILVER

provedení: korpus grey/dvířka cra� oak
Barvy korpusu

bílá alpská

grey

lava

jasan
horský

Laminová dvířka

dub
ar san

la e

black pine

cra� oak

dub sonoma

dub ar san

bílá pla na

fresco antracit

zelená labrador

studená modrá

143

kuchyně

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

akrylová dvířka

Barvy korpusu

bílá

bílá perla

capuccino

graﬁt

černá

kuchyně

FERRUM

provedení: korpus bílá perla/dvířka bílá lesk/cra� tabacco/bílá lesk

Barvy korpusu

bílá perla

144

akrylová dvířka

bílá lesk

cra� tabacco

dub lindberg

sherwood
jasný

bílá lesk/
cra� tabaco

bílá lesk/
dub lindberg

bílá lesk/
sherwood jasný

EXEL

Provedení: dub votan/stříbrný
š*v*h: 140/180*76*85 cm

CALIPSO

Provedení: bílá mat/dub votan, bílá mat/beton
š*v*h: 110/145*76*69 cm

CHIC VELVET

Provedení: růžová, šedá, zelená, kari, vínová, modrá
š*v*h: 51*89*44 cm, výška sedu: 49 cm
145

VITO 2910

ALASKA 2761, 2762

provedení: dub sonoma
š*v*h: 80*46*50 cm

provedení: dub sonoma, bíá
š*v*h: 110*48/66*70 cm

ALASKA 2771

provedení: dub sonoma
š*v*h: 110/160*52/70*70 cm

dotykové
otvírání

CHRIS 3195

BONO 2299

NOVA 3106

provedení: dub artisan
š*v*h: 100*47*60 cm

provedení: dub sonoma
š*v*h: 69*44*69 cm

provedení: bílá, nohy buk masiv
š*v*h: 100*49*60 cm

MEMPHIS 2599

FALCO 2784, 3051

FALCO 2844, 2956

provedení: dub sonoma, zaoblené rohy
š*v*h: 103*44*60 cm

provedení: bílá, dub divoký
š*v*h: 50*48*50 cm

provedení: bílá, dub divoký
š*v*h: 80*42*60 cm

deska MDF
zaoblené rohy

RINGO 2917, 2918
provedení: dub sonoma, bílá
š*v*h: 103*43*60 cm

RIMINI 2410, 2441

provedení: dub sonoma, bílá, police s LED osvětlením
š*v*h: 110*42*70 cm

KONFERENČNÍ STOLKY
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COSTA 3184

provedení: dub sonoma
š*v*h: 110*42*70 cm

43. ozdobné prvky

44. pohodlné sedadlo

45. čalouněné pásy

46. rozklad typu del n

47. čalouněné záda

48. mul poket

funkce rozkladu
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