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praktický toaletní stolek se zrcadlem (v ceně), materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub 
sonoma, rozměry (ŠxHxV): 75x40x134,5 cm. 

BELEZA
3.490 ,- 

bílá

moderní toaletní stolek se zrcadlem, DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 
114x40x78 cm, stolek je možné využít i jako psací stůl. 

ELIS
3.890 ,- 

dub sonoma

šedá / černá vnitřní vybavení 
skříně

vnitřní vybavení 
skříně

dub lefkas / černá
dub lefkas / černá

ROMUALDA 180
14.590 ,- 

bílá / bílá

180x65x216 cm

BETTY 7 BE07-004-00
3.590 ,- 
SKŘÍŇ 2DV POLICOVÁ
70x37x182,5 cm

bílá / bílá

moderní elegantní kombinovaná skříň se zrcadlem s posuvnými dveřmi včetně vybavení: zásuvky, police a věšákové tyče, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/bílá, dub lefkas/černá nebo šedá/černá. 

ROMUALDA 140
11.380 ,- 
140x65x216 cm

BETTY 7 BE07-001-00
7.690 ,- 
SKŘÍŇ 3DV, POLICE + VĚŠÁK SE ZRCADLEM
136x50,6x190 cm
praktické skříně vhodné na zařízení ložnic, dětských a studentských pokojů, předsíní, šatníků i kanceláří, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení dub sonoma nebo buk. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). 

BETTY 7 BE07-009-00
3.590 ,- 
SKŘÍŇ 2DV VĚŠÁKOVÁ
70x50,6x190 cm

dub sonoma dub sonoma

buk buk

dub sonoma

moderní toaletní stolek a zrcadlo, DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub 
sonoma, rozměry (ŠxHxV) toaletní stolek: 115x40x78 cm, zrcadlo: 54,4x2x84,4 cm, stolek 
je možné využít i jako psací stůl, barevné provedení dub sonoma v ceně 3.890 ,- Kč 
(toaletní stolek). 

VIOLET TOALETNÍ STOLEK

praktický pracovní stůl, který lze snadno přeměnit na toaletní stolek se zrcadlem (v ceně), provedení: dub sonoma/bílá, dub sonoma nebo 
bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 90x42x83 cm. 

BELINA
3.850 ,- 

dub sonoma / bílá bílá dub sonoma dub sonomabílá

VIOLET ZRCADLO
1.390 ,- od 3.490 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
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VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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univerzální sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, dětských a studentských pokojů, šatníků, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo buk. Všechny 
komponenty v obou barevných provedeních. 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

BETTY 2

praktický variabilní program šatních skříní s hloubkou až 60 cm, což vytváří spoustu úložného prostoru. Možnost sestavit šatní systém z jednotlivých komponentů dle vaší potřeby. 
V nabídce i rohová šatní skříň a rohový nástavec, materiál: DTD laminovaná, provedení dub sonoma nebo bílá. Kvalitní slovenský výrobek. Všechny komponenty v obou barevných 
provedeních. 
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

INVITA

BETTY 2 BE02-001-00
90x56,6x220 cm

6.550 ,-

SKŘÍŇ 2-DVEŘOVÁ SE 3 
ZÁSUVKAMI

BETTY 2 BE02-002-00
90x56,6x220 cm

4.590 ,-

SKŘÍŇ 2-DVEŘOVÁ 
VĚŠÁKOVÁ

BETTY 2 BE02-003-00
90x56,6x220 cm

5.780 ,-

SKŘÍŇ 2-DVEŘOVÁ VĚŠÁK 
+ POLICE

BETTY 2 BE02-004-00
60x56,6x220 cm

4.090 ,-

SKŘÍŇ 2-DVEŘOVÁ 
VĚŠÁKOVÁ

BETTY 2 BE02-005-00
45x56,6x220 cm

4.090 ,-

SKŘÍŇ 1DV VĚŠÁK + 
ZRCADLO

BETTY 2 BE02-006-00
45x56,6x220 cm

3.190 ,-

SKŘÍŇ 1DV VĚŠÁK

BETTY 2 BE02-016-00
90,4x90,4x220 cm

7.880 ,-

SKŘÍŇ ROHOVÁ 1DV VĚŠÁK 
+ POLICE

BETTY 2 BE02-018-00
40,4x40,4x50 cm

1.690 ,-

NOČNÍ STOLEK 
2-ZÁSUVKOVÝ

BETTY 2 BE02-010-00
40,2x40x40 cm

1.090 ,-

NOČNÍ STOLEK 
1-ZÁSUVKOVÝ

BETTY 2 BE02-017-00
40,4x40,4x50 cm

1.190 ,-

NOČNÍ STOLEK 1-DVEŘOVÝ

BETTY 2 BE02-019-00
150x39,4x93,3 cm

5.960 ,-

KOMODA 2DVEŘOVÁ SE 4 
ZÁSUVKAMI

BETTY 2 BE02-008-00
90,2x39,4x93,3 cm

2.590 ,-

KOMODA 2-DVEŘOVÁ

BETTY 2 BE02-007-00
90,2x39,4x93,3 cm

3.960 ,-

KOMODA 4-ZÁSUVKOVÁ

BETTY 2 BE02-040-00
84,8x39,4x93,3 cm

2.490 ,-

PEŘIŇÁK

41,8x51,8x1,6 cm

4 KS - POLICE DO SKŘÍNĚ 
BE02-005 A 006

BETTY 2 BE02-013-00
720 ,- 

56,8x51,8x1,6 cm

4 KS - POLICE DO SKŘÍNĚ 
BE02-004

BETTY 2 BE02-012-00
880 ,- 

86,8x51,8x1,6 cm

4 KS - POLICE DO SKŘÍNĚ 
BE02-001 A 002

BETTY 2 BE02-011-00
1.280 ,- 

TYP 1
45,8x60x200 cm

4.290 ,-

TYP 2
134,2x60x200 cm

8.390 ,-

TYP 3
91x91x200 cm

rohová

8.180 ,-

TYP 4
90x60x200 cm

5.590 ,-

TYP 5
90x60x200 cm

7.360 ,-

TYP 6
45,8x60x40 cm

1.690 ,-

TYP 8
91x91x40 cm

3.860 ,-

TYP 7
134,2x60x40 cm

2.990 ,-

TYP 9
90x60x40 cm

2.380 ,-

dub sonoma

dub sonoma bílá

KVALITNÝ
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univerzální sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, dětských a studentských pokojů, šatníků, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo buk. Všechny 
komponenty v obou barevných provedeních. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

BETTY 4 buk

KOMODY / SKŘÍNĚ 

moderní kombinovaná skříň se zrcadlem, policemi, věšákovou tyčí a posuvnými dveřmi, díky které maximalizujete svůj úložný prostor, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
grandson/bílá super mat nebo bílá super mat/šedá, rozměry: (ŠxHxV): 239x65x218 cm . 

16.790 ,-
PUNO

dub grandson / bílá bílá super mat / šedá

dub sonoma

BETTY 4BE04-001-00
90,2x58,2x180 cm

5.290 ,-

SKŘÍŇ 2 DVEŘOVÁ S 
POSUVNÝMI DVEŘMI

BETTY 4 BE04-011-00
45x42,2x180 cm

3.190 ,-

REGÁL POLICOVÝ 2 
ZÁSUVKY

BETTY 4 BE04-002-00
90,2x58,2x180 cm

6.190 ,-

SKŘÍŇ 2 DVEŘOVÁ S 
POSUVNÝMI DVEŘMI

BETTY 4 BE04-014-00
45x42,2x180 cm

2.690 ,-

REGÁL POLICOVÝ

BETTY 4 BE04-003-00
90,2x42,2x180 cm

4.890 ,-

SKŘÍŇ 2 DVEŘOVÁ S 
VÝSUVNÝM VĚŠÁKEM A 
S POSUVNÝMI DVEŘMI, 
ÚZKA

BETTY 4 BE04-013-00
80x39x93,3 cm

3.190 ,-

KOMODA 2 - ZÁSUVKOVÁ

BETTY 4 BE04-010-00
133,7x58,4x240 cm

9.160 ,-

SKŘÍŇ 2 DVEŘOVÁ S 
POSUVNÝMI DVEŘMI A 
NÁSTAVCEM

BETTY 4 BE04-009-00
80x39x93,3 cm

2.690 ,-

KOMODA S POSUV, 
DVEŘMI

BETTY 4 BE04-012-00
45x42,2x60 cm

1.390 ,-

NÁSTAVEC NA REGÁL

BETTY 4 BE04-004-00
90,2x58,2x60 cm

2.790 ,-

NÁSTAVEC 2DV, POSUVNÉ, 
DVEŘE

BETTY 4 BE04-005-00
90,2x42,2x60 cm

2.280 ,-

NÁSTAVEC 2DV, POSUVNÉ, 
DVEŘE, ÚZKA

42,6x48,5x1,6 cm

POLICE 4 KS, BÍLÁ DO SKŘÍNĚ BE04-
002-00

BETTY 4 BE04-008-00
760 ,- 

86,7x48,5x1,6 cm

POLICE 3KS, BÍLÁ DO SKŘÍNĚ BE04-
001,010

BETTY 4 BE04-007-00
1.160 ,- 

49,9x32,5x1,6 cm

POLICE 4KS, BÍLÁ DO SKŘÍNĚ BE04-003

BETTY 4 BE04-006-00
840 ,- 

Nejvhodnější skříň do 
úzkých prostor.

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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skříň s posuvnými dveřmi, provedení: dub sonoma/bílá nebo dub wotan/bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry: 
(ŠxHxV): 201,6x62x200 cm. Možnost dokoupit 3 ks police v bílém provedení (ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v ceně 
1.490 ,- Kč. 

GABRIELA SKŘÍŇ

10.360 ,- 

dub sonoma / bílá dub wotan / bílá

dub sonoma

věšáková skříň s posuvnými dveřmi a vnitřním vybavením, má kvalitní kovové pojezdy na ložiskových kolečkách 
- systém FOCUS, materiál DTD laminovaná, ABS hrany. Dodávaná ve 2 barevných provedeních: MULTI 32 - bílá 
+ dub kathult světlý + zrcadlo + lakovaná bílá, MULTI 36 - dub sonoma + zrcadlo. 

MULTI SKRINE

bílá + dub kathult

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

183x61x218 cm

MULTI 32
14.190 ,- 

moderní kombinovaná skříň se zrcadlem a posuvnými dveřmi, díky které maximalizujete svůj úložný 
prostor, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 150 - 150x62x216 cm, 200 - 
200x62x216 cm. 

KAIPO

150x62x216 cm

KAIPO 150
9.690 ,- 

200x62x216 cm

KAIPO 200
12.190 ,- 

203x61x218 cm

MULTI 32
15.680 ,- 

233x61x218 cm

MULTI 32
18.190 ,- 

233x61x218 cm

MULTI 36
18.290 ,- 

MULTI 32 MULTI 36

Cenový
trhák

NEWNEW

BLANCO LAVICE
5.590 ,- 6.640 ,-

100x35x50 cm

1.480 ,- 1.690 ,-

55x17x25 cm

RAFAELLO ZÁVĚSNÁ POLICE
BLANCO

systém komod v pevných rámech s proutěnými košíky, materiál: dřevo + proutí, barevné 
provedení: bílá. Model pouze do vyprodání zásob.

BLANCO KOMODA
6.040 ,- 6.960 ,-

45x40x104 cm

RAFAELLO
systém komod v pevných rámech s proutěnými košíky, materiál: dřevo + proutí, barevné provedení: bílá. Model pouze do 
vyprodání zásob.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

RAFAELLO KOŠ
3.140 ,- 3.590 ,-

40x46x60 cm

-12 %

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

1.550 ,- 1.770 ,-

36x37x30 cm

RAFAELLO NOČNÍ STOLEK
-12 % -12 %

-13 % -15 %

BLANCO VEŠÁK
3.340 ,- 3.690 ,-

100x20x40 cm

-9 %

RAFAELLO 9
7.180 ,- 7.680 ,-
94x37x76 cm

-6 %

RAFAELLO 3
2.990 ,- 3.590 ,-
36x37x76 cm

-16 %

VĚŠÁKOVÁ POLICE
2.990 ,- 3.480 ,-
100x20x30 cm

-14 %

LAVICE
4.990 ,- 5.880 ,-
95x35x49 cm

-15 %
RAFAELLO 6
4.990 ,- 5.990 ,-
64x37x76 cm

-16 %

Moderní skříň s věšáky, policemi, zrcadlem a posuvnými dveřmi, materiál: DTD laminovaná, barevné rovedení: bílá 
nebo dub sonoma, MDF lišty, ABS hrany. Rozměry (WXHXV): 180x61x215 cm 

LOW

10.760 ,- 

dub sonoma bílaCenový
trhák

9.990 ,- 
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skříně ve 3 barevných provedeních, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, buk nebo dub sonoma, rozměry jsou uváděny v (ŠxHxV). 

NENA SKŘÍŇ TYP 1
6.390 ,- 
96x49,4x175 cm

buk

skříň kombinovaná, materiál: DTD laminovaná, rozměry: (ŠxHxV): 135,1x54,6x194 cm, barevné provedení: dub sonoma nebo buk. 

GERI
8.290 ,- 
135,1x54,6x194 cm

buk

skříň 2-dveřová s posuvnými dveřmi, s vnitřním vybavením: police a 
věšáková tyč, materiál: DTD laminovaná, barva: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
200x62,7x218 cm. 

RAMIAK
15.770 ,- 
200x62,7x218 cm

bílá

NENA SKŘÍŇ TYP 2
7.580 ,- 
143,4x49,4x175 cm

buk

bílá bílá

dub sonoma dub sonoma

dub sonoma

MERINA 150
9.490 ,- 
150x60x215 cm

MERINA 150
9.490 ,- 
150x60x215 cm

MERINA 203
11.190 ,- 
203x60x215 cm

MERINA 203
11.190 ,- 
203x60x215 cm

MERINA 250
15.590 ,- 
250x60x215 cm

MERINA 250
15.590 ,- 
250x60x215 cm

prostorné, moderní skříně s kvalitní konstrukcí, s posuvnými dveřmi, díky nimž maximalizujete své úložné prostory, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/černá nebo dub sonoma/
šedá. Při rozměru 250 cm je model včetně zásuvek. MERINA

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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3-dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi, v provedení dub sonoma, dub sonoma/
bílá nebo bílá s extra vysokým leskem HG. Rozměry (ŠxHxV): 115,8x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70427/70409
4-dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi, v provedení dub sonoma nebo bílá s 
extra vysokým leskem HG. Rozměry (ŠxHxV): 154x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70429/70410

4-dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi, v provedení dub sonoma nebo bílá s extra vysokým leskem 
HG, rozměry (ŠxHxV): 154x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70425

5.190 ,- 
dub sonoma

7.390 ,- 
dub sonoma

5.990 ,- 
dub sonoma / bílá vysoký lesk

8.560 ,- 
bílá vysoký lesk

5.990 ,- 
bílá vysoký lesk

5-zásuvková komoda. Provedení: bílá nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 
74,1x36x114,4 cm. 

GARBO 5
2.650 ,- 

3-zásuvková komoda. Provedení: bílá nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 
74,1x36x69,9 cm. 

GARBO 3
1.790 ,- 

noční stolek 026, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: dub 
sonoma/bílá (ŠxHxV): 43x35x39 cm. 

MARKER 026
1.060 ,- 

noční stolek, provedení dub sonoma, 
rozměry (ŠxHxV): 37,6x36x42,7 cm. 

GARBO NOČNÍ STOLEK
790 ,- 

noční stolek, DTD fóliovaná, bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 40x40x43 cm. 

PEPE
1.560 ,- 

bílá dub sonoma

bílá dub sonoma

dub sonoma
4.390 ,- 

bílá vysoký lesk
5.060 ,- 

bílá
4.390 ,- 

bílá dub sonoma tmavěšedá-grafit

moderní 2-dveřové skříně s posuvnými dveřmi, materiál: DTD laminovaná. Barevné 
provedení: bílá, dub sonoma, tmavěšedá-grafit, rozměry (ŠxHxV): 205x63x215 cm. 

BIRGAMO
12.160 ,- 
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věšák, materiál: kov-černá, rozměry 
(ŠxHxV): 81x44x147 cm. Model pouze do 
vyprodání zásob. 

BRION NEW
560 ,- 

stojan na oděvy, 1x odkládací polička 
vhodná na boty. Pevná konstrukce, bez 
pohyblivých koleček, materiál: kov + dřevo 
(tyč), barva: černá, rozměry (ŠxHxV): 
80x40x149 cm. 

RAPSO
360 ,- 

stojan na oděvy, jedna odkládací polička, 
rozměry (ŠxHxV): 54x46,5x140 cm, 
barevné provedení: černá, materiál: kov 
+ dřevo (tyč). Model pouze do vyprodání 
zásob. 

VALRAN
690 ,- 730 ,-

praktický věšák na oděvy s policemi, 
materiál: kov + MDF, barevné provedení: 
černá + dřevo, rozměry (ŠxHxV): 
101x40x150cm. 

ROBYN
1.990 ,- 

praktický šatní organizér, materiál: látka + kov, barevné provedení: hnědá, rozměry 
(ŠxHxV): 150x45x175cm. 

METIN
1.040 ,- 
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rohový šatní organizér, materiál: kov + plastové 
spojovací díly + látka, barevné provedení: černá, 
(ŠxHxV): 102x84x170 cm. 

RUMIA
1.190 ,- 

praktický šatní organizér, materiál: plast + kov, barevné 
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 147x47x165 cm. 

RODAN TYP 2
2.960 ,- 
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šatní organizér na oblečení s dvěmi 
spodními poličkami a jednou vrchní 
poličkou, barevné provedení: černá, 
materiál: kov, rozměry (ŠxHxV): 78x36x161 
cm. Celková nosnost 45 kg. 

DALINA
1.290 ,- 

věšák na oblečení se dvěmi spodními poličkami a 
jednou vrchní poličkou, na kolečkách s 2 brzdami, 
barevné provedení: černá, materiál: kov, (ŠxHxV): 
90x45x185 cm. 

VERDONE
1.390 ,- 

šatní víceúčelový regál, materiál: kov + 
plastové spojovací díly + látka, barevné 
provedení: stříbrný kov + černá látka, 
(ŠxHxV): 60x44x170 cm. Model pouze 
do vyprodání zásob. Model pouze do 
vyprodání zásob.

CODY
590 ,- 699 ,-

víceúčelový šatní regál, materiál: kov + 
látkové poličky, barevné provedení: černá, 
rozměry (ŠxHxV): 50x44x161cm. 

ALBUS
260 ,- 

věšák na oděvy s kolečky, dvě brzdy, spodní polička, 
materiál: kov + plast, barevné provedení: černá + 
stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 80x42x165 cm. 

SVAN
590 ,- 

-15 %

2-řadový věšák s policí, materiál: kov-
bílá + látka-bílá, rozměry (ŠxHxV): 
81x52,3x146/168 cm. Model pouze do 
vyprodání zásob. 

JULAN
590 ,- 670 ,-

-11 %

moderní věšák s policí, materiál: kov-černá 
+ MDF-vzor mramor, rozměry (ŠxHxV): 
64x40x150 cm. Model pouze do vyprodání 
zásob. 

SIELA
699 ,- 790 ,-

-11 %

moderní věšák, materiál: kov-cen + MDF-
vzor mramor, rozměry (ŠxHxV): 80x38x180 
cm. Model pouze do vyprodání zásob. 

DEBRO
850 ,- 910 ,-

-6 % -5 %

praktický šatní organizér, materiál: látka + kov, barevné provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 
133x45x175 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

TARON
1.130 ,- 

ilustrační foto
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sn

os
t 

po
lic

 5
 k

g



205ŠATNÍ ORGANIZÉRY

praktický šatní organizér, materiál: 
bambus lakovaný, barevné provedení: 
přírodní, rozměry (ŠxHxV): 110x40x140 cm. 

VINET
2.550 ,- 

dvojitý věšák na oblečení, 1 spodní polička, barva: 
stříbrná, materiál: nerezová ocel, (ŠxHxV): 74-
172x41x80-157 cm. Nosnost 35 kg. 

JOVANA
690 ,- 

stojan na oděvy s kovovou konstrukcí, v bílé barvě, dvě 
odkládací poličky + závěsný prostor. Pevná konstrukce, 
bez koleček, (ŠxHxV): 60x35x160 cm. 

RETOR
590 ,- 

věšák na oblečení, barevné provedení: bílá, materiál: 
kov, (ŠxHxV): 74x67x148 cm. Nosnost 20 kg. Model 
pouze do vyprodání zásob. 

ARNE
420 ,- 

dvojitý věšák na oblečení, barevné provedení: bílá, 
materiál: kov, (ŠxHxV): 78-140x65x85-152 cm. Nosnost 
25 kg. 

GEMO
490 ,- 

šatní víceúčelový regál, materiál: kov + 
plastové spojovací díly + látka, barevné 
provedení: černá, (ŠxHxV): 114x48x178 cm. 

ASKOT
890 ,- 

šatní víceúčelový regál, materiál: kov + 
plastové spojovací díly + látka, barevné 
provedení: černá, (ŠxHxV): 84x44x158 cm. 

EFREN
760 ,- 

věšák na oblečení, 2 spodní poličky, barevné 
provedení: bílá, materiál: kov, (ŠxHxV): 
81x36x163 cm. Nosnost 20 kg. 

BELINDA
790 ,- 

praktický organizér na boty, materiál: kov 
+ plastové spojovací díly + látka, barevné 
provedení: černá + béžová, (ŠxHxV): 
115x30x108 cm. 

IVAR
1.160 ,- 

věšák na oblečení, 2 spodní poličky, na 
kolečkách s 2 brzdami, barevné provedení: 
bílá, materiál: kov, (ŠxHxV): 80x51x160 cm. 
Nosnost 30 kg. 

RAINER
1.090 ,- 

praktický organizér na boty, materiál: kov 
+ plastové spojovací díly + látka, barevné 
provedení: černá + tmavěšedá, (ŠxHxV): 
84x37x63 cm. 

RUFO
450 ,- 

věšák na oblečení na kolečkách, 2 brzdy, 
spodní polička, barevné provedení: bílá, 
materiál: kov, rozměry (ŠxHxV): 80x51x160 
cm. Celková nosnost 22 kg. 

ILIANA
990 ,- 

praktický šatní organizér na kolečkách, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní bambus, rozměry 
(ŠxHxV): 112,5x35x165 cm. 

MELAR
1.790 ,- 

HILAR
370 ,- 
80x43x85-150 cm

OLIVER
570 ,- 
80x43x85-150 cm

ALEXO
750 ,- 
145x43x90-160 cm

DOLFO
350 ,- 
75,5x43x92-159 cm

pojízdné věšáky s kolečky a nastavitelnou tyčí/tyčemi, u modelů LUCO a SEBO je součástí i odkládací polička, provedení: nerezový kov + černý plast. Model SEBO pouze do vyprodání 
zásob.

nastavitelný víceúčelový regál do šatníku, 
materiál: kov-černá, rozměry (ŠxHxV): 146-
210x35x180 cm. Model pouze do vyprodání 
zásob. 

GELBAN
1.990 ,- 2.180 ,-

-8 %

věšák na oděvy na kolečkách s 2 brzdami, 
s úložným látkovým boxem, materiál: 
nerezová ocel + kov + látka, barva: černá + 
stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 80x42x96-165 
cm. Model pouze do vyprodání zásob.

SANDOR
499 ,- 570 ,-

-12 % SEBO
830 ,- 
80x43x90-160 cm
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komody NEPOLA, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub wotan/bílá nebo grafit/bílá, rozměry komody 
TYP 1 (ŠxHxV): 99,6x38x92 cm. 

NEPOLA TYP1
3.590 ,- 

komody  NEPOLA, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub wotan/bílá nebo grafit/bílá, rozměry 
komody TYP 2 (ŠxHxV): 135x38x92 cm. 

NEPOLA TYP2
4.690 ,- 

dub wotan / bílá

buk

bílá bílá

dub sonoma

bílá

dub sonomabukbuk

grafit / bílá dub wotan / bílá grafit / bílá

HANY NEW 05
90x49x117,3 cm

4.760 ,-

HANY NEW 014
60x49x95,4 cm

3.760 ,-

HANY NEW 04
90x49x95,4 cm

3.960 ,-

HANY NEW 09
45,2x49x95,4 cm

3.480 ,-

HANY NEW 010
133,6x49x95,4 cm

5.990 ,-

HANY NEW 03
90x49x73,5 cm

3.480 ,-

HANY NEW 07
90x49x95,4 cm

3.190 ,-

HANY NEW 02

41x40,4x41,6 cm

1.680 ,-

HANY NEW 08
90x49x73,5 cm

2.590 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

komody HANY, provedení dub sonoma, buk nebo bílá, materiál DTD laminovaná, vylepšená verze ABS hrany, 
rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. 

biela buk dub 
sonoma

provedení, buk nebo bílá, materiál DTD laminovaná, rozměry jsou uváděny 
v pořadí (ŠxHxV). 

NENA KOMODA TYP 1
1.590 ,- 
61x29,8x69,1 cm

provedení, dub sonoma, buk nebo bílá, materiál DTD laminovaná, rozměry 
jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). 

NENA KOMODA TYP 2
1.790 ,- 
61,1x29,8x69,1 cm

provedení, dub sonoma, buk nebo bílá, materiál DTD laminovaná, rozměry 
jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). 

NENA KOMODA TYP 3
2.480 ,- 
91x29,8x69,1 cm

49
 cm

49
 cm

49
 cm

49
 cm

49
 cm

49
 cm

49
 cm

49
 cm

věšák na oděvy na kolečkách s 2 brzdami, 
třemi spodními poličkami, materiál: 
kov, barevné provedení: černá, rozměry 
(ŠxHxV): 78,5x42x165 cm. 

TIRUS
660 ,- 

věšák na oděvy na kolečkách s 2 brzdami, 
materiál: kov + plast, barevné provedení: 
černá, rozměry (ŠxHxV): 78,5x41,5x165 cm. 

VANDER
399 ,- 

pojízdný věšák s kolečky, materiál: lakovaný bambus. Dvě kolečka ze čtyř mají brzdu. Barevné provedení: přírodní bambus. Typ 2 
doplnení zásob 10.06.2022.

60x35x174 cm

VIKIR TYP 1
1.090 ,- 

80x35x174 cm

VIKIR TYP 2
1.160 ,- 

100x35x174 cm

VIKIR TYP 3
1.250 ,- 

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

HANY NEW
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systém komod METRIS, materiál: DTD laminovaná. Barevné provedení: dub sonoma/bílá nebo tmavěšedá-grafit/bílá. Rozměry 
(ŠxHxV): 60x35x82 cm (TYP1), 120x35x82 cm (typ2), 80x35x82 cm (typ3), 60x35x82 cm (TYP4). 

METRIS TYP 4
2.990 ,- 
60x35x82 cm

METRIS TYP 3
2.860 ,- 
80x35x82 cm

METRIS TYP 2
3.640 ,- 
120x35x82 cm

METRIS TYP 1
1.890 ,- 
60x35x82 cm

KOMODY

systém komod MIRANDA, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, dub sonoma, wenge nebo dub wotan, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV): (TYP 1) 105x35x79 cm, 
(TYP 2) 70x35x79 cm. 

70x35x79 cm

MIRANDA TYP 2
2.890 ,- 

3-zásuvková komoda, barevné provedení černá, 
(ŠxHxV) 72,4x30,1x68,3 cm 

72,4x30,1x68,3 cm

MAY
1.860 ,- 

barevné provedení: buk, dub sonoma nebo švestka, materiál: DTD laminovaná, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. 
71x35x75 cm

TAMPA 2-2T2S
2.350 ,- 

106x35x75 cm

TAMPA 1-3T2S
2.890 ,- 

105x35x79 cm

MIRANDA TYP 1
4.190 ,- 

bílá

dub artisandub sonomadub artisandub sonoma

bílá

dub artisan

wenge

dub wotan

bílá

buk

dub sonoma

švestka švestka buk

dub sonoma

dub sonoma

bílábílá

dub artisandub sonoma
RESITA TYP 1
1.660 ,- 
70,6x35x79,5 cm

RESITA TYP 2
2.150 ,- 
70,6x35x79,5 cm

RESITA TYP 3
3.190 ,- 
105x35x79,5 cm

RESITA TYP 4
1.260 ,- 
70,6x35x79,5 cm

systém komod RESITA, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: bílá, dub sonoma nebo dub artisan, rozměry jsou 
uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. 

RESITA

dub wotan

bílá

dub sonoma

wenge

Cenový
trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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systém komod POPPY, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá + beton, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. 

120x35x82 cm

POPPY 2
2.850 ,- 

160x35x82 cm

POPPY 3
4.560 ,- 

80x35x82 cm

POPPY 4
2.390 ,- 

120x35x82 cm

POPPY 5
3.760 ,- 

bílá

komody Logan, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, 
rozměry jsou uvedeny v cm (ŠxHxV). Kvalitní slovenský výrobek. 

LOGAN NEW

137,6x40x93,1 cm

KOMODA GP 03
4.690 ,- 

bílá

komody Logan, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, 
rozměry jsou uvedeny v cm (ŠxHxV). Kvalitní slovenský výrobek. 

LOGAN NEW

92x40x93,1 cm

KOMODA GP 02
2.790 ,- 

dub sonoma

92x40x93,1 cm

KOMODA GP 02
2.790 ,- 

dub sonoma

137,6x40x93,1 cm

KOMODA GP 03
4.690 ,- 

materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, vhodné kombinovat se sektorem NOKO SINGA ze str. 114. 

komody, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub canyon/vysoký bílý lesk nebo dub sonoma/vysoký bílý lesk, rozměry (ŠxHxV): Typ 1: 50,2x34,7x83,7 cm, Typ 2: 
147x34,7x83,7 cm , Typ 3: 98,6x34,7x83,7 cm. Kvalitní slovenský výrobek. 

50,2x34,7x83,7 cm

TYP 1
1.950 ,- 

90x29x82 cm

KOMODA 34
2.890 ,- 

60x29x82 cm

KOMODA 33
1.950 ,- 

50x29x82 cm

KOMODA 14
2.380 ,- 

110x29x82 cm

KOMODA 35
3.890 ,- 

dub canyon / vysoký bílý lesk

147x34,7x83,7 cm

TYP 2
4.760 ,- 

98,6x34,7x83,7 cm

TYP 3
3.090 ,- 

152x37x89 cm

CANCAN NEW 3T-4SK
4.999 ,- 

NOKO-SINGA KOMODY

RACHEL KOMODY

komoda, DTD laminovaná, barevné provedení: dub 
sonoma/bílá, (ŠxHxV): 195x37x96,5 cm. 

JUNO - JACHIM
5.990 ,- 

bílá

praktický peřiňák do ložnice s vyklápěcími dvířky, 
materiál: DTD laminovaná, barva: buk, bílá nebo dub 
sonoma, (ŠxHxV): 84,8x39,4x93,3 cm. 

PERINÁK
2.490 ,- 

buk

dub sonoma

82x37x89 cm

CANCAN NEW 2T-2SK
2.999 ,- 

široké rámy dodávají komodám masivnější vzhled, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/
bílá rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). 

1 2
3 1 2 3

bílá bíládub sonoma dub sonoma dub sonoma bílá dub sonoma bílá

dub sonoma / vysoký bílý lesk

LESK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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sušák na prádlo, materiál: ocel + bílý plast, 
rozměry (ŠxHxV): 88x14/66x147 cm. 

DENAL
1.340 ,- 

víceúčelový regál s odnímatelnými košíčky, materiál: kov + 
plastové kolečka, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x123cm. 

ARODO
990 ,- 

praktický víceúčelový regál s látkovými košíky, materiál: 
bambus + tkanina, barevné provedení: bambus lakovaný + 
šedá, rozměry (ŠxHXV): 40x30x88 cm. 

KELANA
1.750 ,- 

dvoudílný sušák na prádlo, materiál: kov + 
plast, barevné provedení: bílá + šedý plast, 
rozměry (ŠxHxV): 60x37x105 cm. 

NODAR
490 ,- 

vysouvatelný sušák na prádlo, materiál: kov + plast, barevné 
provedení: bílá + šedý plast, rozměry (ŠxHxV): 93-160x56x90 cm. 
Model pouze do vyprodání zásob.

ANDRO
1.170 ,- 

sušák se spodní poličkou, kov + plast, barva: bílá + modrý plast, 
rozměry (ŠxHxV): 156x60x100 cm. Model pouze do vyprodání 
zásob.

VADAR
499 ,- 560 ,- -10 %

sušák na prádlo, materiál: kov + plast, barevné provedení: bílá + šedý plast, 
rozměry (ŠxHxV): 152x60x95 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

ELFY
950 ,- 

víceúčelový regál s odnímatelnými košíčky, materiál: kov + plastové 
kolečka, barevné provedení: bílá, modrá, rozměry (ŠxHxV): 40x29x96cm. 
V modrém provedení pouze do vyprodáni zásob.

bílá
HERMES
1.190 ,- 

modrá

LAUNDRY NEW TYP 3

63x38x57 cm
látkový koš na prádlo má pevnou kovovou konstrukci a díky látkovým 
ouškům je snadno přenosný, barevné provedení šedobéžová, materiál: 
látka + kov, maximální nosnost: 15 kg. 

35x38x57 cm

LAUNDRY NEW TYP 1
490 ,- 699 ,- 

systém komod AGNESA, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, plastové úchytky, rozměry jsou 
uváděny v pořadí (ŠxHxV). 

74x35x85 cm

AGNESA TYP 1
1.990 ,- 

45x35x85 cm

AGNESA TYP 3
2.390 ,- 

110x35x85 cm

AGNESA TYP 6
3.790 ,- 

koš na prádlo, kovová konstrukce, materiál: 
kov + polyester, barevné provedení: šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 48x48x61 cm. 

FOREL
260 ,- 

40x40x50 cm

PLEJO TYP 2
370 ,- 

stylový koš na prádlo nebo hračky, barevné provedení: černá látka + vzor bílý nebo bílá 
látka + vzor černý, (ŠxHxV). 

40x40x50 cm

PLEJO TYP 1
370 ,- 

pojízdný regál 3 zásuvky 2 police, 
bílý plast + chrom, (ŠxHxV): 
31,3x36,5x85,5 cm. 

CORFU
1.690 ,- 

praktický úložný regál. Barevné 
provedení: bílá + přírodní. Rozměry 
(ŠxHxV): 23x23x77 cm. Materiál: 
MDF + bambus lakovaný. 

FONG
990 ,- 

látkový koš na prádlo, snadno přenosný 
díky 2 úchytům, materiál: kov + látka, 
barevné provedení: kov - stříbrná, látka: 
šedá, rozměry (ŠxHxV). Model pouze do 
vyprodání zásob.

60x32x49 cm

DEKLIN
290 ,- 340 ,- -14 %

NEW

pojízdný koš na prádlo, kolečka s 2 brzdami, 
materiál: kov + tkanina, barevné provedení: 
černá + bílá látka, rozměry (ŠxHxV): 
40x40x56,5 cm. Model pouze do vyprodání 
zásob.

KRAMEL
440 ,- 480 ,-

-8 %

skládací látkový koš na prádlo, kovová konstrukce, materiál: kov + 
plastové spojovací díly + látka, barevné provedení: stříbrný kov + látka v 
3 odstínech hnědé, rozměry (ŠxHxV). Model pouze do vyprodání zásob.

58x34x53,8 cm

MELVIN
370 ,- 399 ,- -7 %
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praktický koš na prádlo, včetně pratelné textilní vložky, s odvětrávacím odkládacím 
prostorem, materiál: bambus lakovaný + látka, barevné provedení: přírodní + šedá, rozměry 
(ŠxHxV): 40x35x60 cm. Vnitřní rozměr (ŠxHxV): 35x30x40 cm. Sáček je vyjímatelný a 
doporučujeme prát při teplotě 30°C. 

POKO
1.290 ,- 

praktický koš na prádlo, materiál: bambus + látka, barevné provedení: bambus lakovaný + 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 40x30x95cm. 

KERI NEW
2.190 ,- 

víceúčelový 3-policový regál s dvířky, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x80 cm. 

SELENE TYP 1
1.150 ,- 

víceúčelový 4-policový regál s dvířky, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x110 cm. 

SELENE TYP 2
1.350 ,- 

víceúčelový 5-policový regál s dvířky, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x140 cm. 

SELENE TYP 3
1.490 ,- 

víceúčelový 7-policový regál s dvířky, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
36x33x180 cm. 

SELENE TYP 4
1.990 ,- 

stolek s policí, materiál: MDF + bambus 
lakovaný. Barevné provedení: bílá + přírodní. 
Rozměry (ŠxHxV): 82x49x80 cm. 

SELENE TYP 5
890 ,- 

dvoj-koš na prádlo s oddělenými prostory na 2 typy prádla, materiál: bambus + 
polyester. Barevné provedení: bílá + látka a přírodní + látka. Rozměry (ŠxHxV): 
50x46x60cm. Sáček je vyjímatelný, doporučené prát při 30°C. 

MENORK
1.850 ,- 

bambus

praktický koš na prádlo, barva látky: béžová, materiál: 
bambus přírodní lakovaný nebo bílý + látka, (ŠxHxV): 
40x40x58 cm. Sáček je vyjímatelný, doporučené prát 
při 30°C. 

BASKET
1.690 ,- 

bambus

1.390 ,- 

bílá

bílá

stolek s keramickým umyvadlem, materiál: 
bambus lakovaný. Barevné provedení: bílá + 
přírodní, rozměry (ŠxHxV): 82x49x80 cm (stůl), 
81x47x25 cm (umyvadlo). 

SELENE TYP 6
2.490 ,- 

koupelnová protiskluzová podložka, 
materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
59x38x3 cm, 

KLERA
750 ,- 

lavice s třemi látkovými zásuvkami, 
materiál: MDF + masiv + látka, barevné 
provedení: bílá + šedá. Rozměry (ŠxHxV): 
103x30x49 cm. 

EMONE TYP 3
2.190 ,- 

komoda se 6 látkovými zásuvkami, 
materiál: MDF + masiv + látka, barevné 
provedení: bílá + šedá. Rozměry (ŠxHxV): 
70x30x80 cm. 

EMONE TYP 2
1.760 ,- 

komoda s třemi látkovými zásuvkami, 
materiál: MDF + masiv + látka, barevné 
provedení: bílá + šedá. Rozměry (ŠxHxV): 
37x30x80 cm. 

EMONE TYP 1
970 ,- 

víceúčelový regál, materiál: MDF + 
bambus lakovaný. Barevné provedení: bílá 
+ přírodní, (ŠxHxV): 30x18,5x81 cm. 

VEGO
1.090 ,- 

praktický úložný regál, materiál: MDF + 
masivní dřevo. Barevné provedení: bílá + 
přírodní, (ŠxHxV): 30x18x80,5 cm. 

ARVEN
760 ,- 

botník 2-policový nebo 3-policový, materiál: 
bambus lakovaný, barevné provedení: 
přírodní. Rozměry v pořadí (ŠxHxV). 

60x27,5x35 cm

SOVETO TYP1
1.090 ,- 

60x27,5x55 cm

SOVETO TYP2
1.590 ,- 

72x26x58 cm

ADITA TYP 2
950 ,- 

botník 2-policový nebo 3-policový, materiál: MDF, barevné provedení: bílá, 
Typ 1 pouze do vyprodání zásob. 

72x26x30 cm

ADITA TYP 1
660 ,- 710 ,-

-7 %

NÁBYTEK A DOPLŇKY DO KOUPELEN / KOŠE NA PRÁDLO

1.860 ,- 

NORDIS
850 ,- 970 ,-

-12 %

skládací dvoukomorový koš na prádlo, 
materiál: bambus + látka, barva: přírodní + 
béžová, rozměry (ŠxHxV): 77,5x40,5x61cm. 
Sáčky jsou vyjímatelné, prát při 30°C. 
Vnitřní rozměr: (ŠxHx): 36x40x56 cm. 
Model pouze do vyprodání zásob.
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víceúčelový věšák, materiál: kov, barevné 
provedení: bílá + kov s povrchovou úpravou 
buk nebo černá + kov s úpravou buk, 
rozměry (ŠxHxV): 40x26,5x160cm. 

BUNY
560 ,- 

stojan na ručníky, materiál: 
kov, barevné provedení: černá, 
rozměry (ŠxHxV): 40x37,5x89 
cm. 

ZONKER
560 ,- 

praktický úložný regál, 
barevné provedení: přírodní + 
bílá, (ŠxHxV): 30x29x73 cm, 
materiál: bambus lakovaný + 
MDF. 

NIMES
1.450 ,- 

víceúčelový regál s 3 poličkami, 
(ŠxHxV): 34x33x78 cm. 
Barevné provedení: přírodní 
+ bílá. Materiál: bambus 
lakovaný + MDF. 

ERAVA TYP1
1.190 ,- 

víceúčelový regál se 
4 poličkami, (ŠxHxV): 
34x33x110 cm. Barevné 
provedení: přírodní + 
bílá. Materiál: bambus 
lakovaný + MDF. 

ERAVA TYP2
1.950 ,- 

moderní stojan na ručníky. Materiál: 
masivní dřevo + bambusová konstrukce 
lakovaná nebo MDF, barevné provedení: 
bílá + přírodní nebo bílá + černá, (ŠxHxV): 
54x24x82 cm. 

KOMO NEW
990 ,- 990 ,- 

BUBY
460 ,- 

víceúčelový regál na kolečkách, materiál: 
MDF + bambus lakovaný. Barevné 
provedení konstrukce: přírodní nebo 
bílá. Rozměry (ŠxHxV): 30x18x75 cm. 
V provedení bílá, pouze do vyprodání 
zásob. 

ARTO
1.150 ,- 

dub sonoma

buk
dub sonoma bílá

bílá

KAPATER

šestiřadý botník se zrcadlem, materiál: DTD fóliovaná, 
provedení: dub sonoma či bílá. Rozměry (ŠxHxV): 
50x20x180,5 cm. 

4.090 ,- 
BARNUM

věšák s botníkem, provedení: černý kov, rozměry 
(ŠxHxV): 66x30x190 cm. 

1.290 ,- 
VERTO

10-řadový botník, materiál: bambus lakovaný, 
barevné provedení: přírodní bambus. Rozměry 
(ŠxHxV): 80x25x150 cm. 

2.250 ,- 

KORADO NEW

věšáková stěna, barevné provedení: bílá, buk nebo dub sonoma, materiál: DTD 
laminovaná, (ŠxHxV) 70x3,2x100 cm. 

1.090 ,- 
JUVEN

praktický kovový 5-policový regál, provedení: chrom, 
(ŠxHxV): 90x45x180 cm. Nosnost jedné police je 40 kg. 

2.999 ,- 

KELAM

moderní věšák s botníkem, materiál: kov + MDF, 
barevné provedení: černá + rustikální dřevo, rozměry 
(ŠxHxV): 79x32x185cm. 

1.899 ,- 

věšák s policemi, materiál: MDF + bambus. Barevné provedení: bílá + bambus 
(ŠxHxV): typ 1: 43x34,3x175 cm a typ 2: 63x34,3x175 cm. 

MARIKE TYP 1
1.170 ,- 

MARIKE TYP 2
1.350 ,- 

bílá dub sonoma

BERGI

praktická lavice s úložným prostorem, barevné provedení: 
bílá nebo dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozměry 
(ŠxHxV): 60x30x44,8 cm. Možnost dokoupení polštáře v látce 
Savana 21 šedá s rozměry: 55,6x30x4 cm v ceně 730, -Kč. 

2.390 ,- 

ZRCADLO
2.090 ,- 
47x14x67 cm

POLICE
1.950 ,- 
90x30x17 cm

HILO

konzolová police se 
zásuvkou a zrcadlo s 
úložným prostorem do 
předsíně, materiál: DTD 
laminovaná, barevné 
provedení: dub wotan/
bílá, rozměry: (ŠxHxV): 
konzolová police - 90x30x17 
cm, zrcadlo - 47x14x67 cm. 

850 ,- 910 ,-
ARTO 2

-6 %

víceúčelový regál, barevné provedení: 
bílá + přírodní + šedá. Materiál: MDF 
+ lakovaný bambus + látka, (ŠxHxV): 
43,5x33x139 cm. Model pouze do 
vyprodání zásob. 

VOLVER NEW
990 ,- 1.090 ,- -9 %

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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1

1

1

1

1

1

3
3

3

2
2

2

spodná skrinka 41x32x83 cm 3.090 ,-1 
skrinka pod umývadlo 84x32x67 cm 4.060 ,-2 
skrinka so zrkadlom 84x24x70 cm 5.860 ,-3 

vysoká skříňka 41x32x191 cm 5.390 ,-4
závěsná skříňka 41x24x70 cm 2.390 ,-5 

WH 11, BL 11 vysoká skříňka 30x31x110 cm 2.650 ,-1 
WH 13, BL 13 skříňka pod umyvadlo 60x45x47 cm 2.090 ,-2 

WH 14, BL 14 skříňka se zrcadlem 60x17x65 cm 2.360 ,-3 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
ceny uvedeny pro bílá vysoký lesk a černá vysoký lesk

sektorová koupelnová sestava, materiál: MDF/DTD laminovaná, dvířka s dotykovým 
systémem PUSH UP, barevné provedení: wenge, bílá/bílý extra vysoký lesk high gloss 
nebo bílá/černý extra vysoký lesk high gloss. Možnost zakoupit dolomitové umyvadlo 
UM ECCE 610 (ŠxHxV :) 61x45x14 cm v ceně: 4.290 ,- Kč. Možnost objednat LED osvětlení 
k vysoké skříňce WE11, WH11 a BL11 v ceně: 590 ,- Kč 

MASON
WE 11 vysoká skříňka 30x31x110 cm 2.290 ,-1 
WE 13 skříňka pod umyvadlo 60x45x47 cm 1.760 ,-2 
WE 14 skříňka se zrcadlem 60x17x65 cm 2.360 ,-3 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
ceny uvedené pro provedení wenge

bílá extra vysoký lesk HG

sektorová koupelnová sestava, materiál: DTD laminovaná, 
barevné provedení: tmavěšedá/dub nebo bílá/dub artisan. 

TOSKANA

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
tmavěšedá

sektorová koupelnová sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení bílá. GALENA

bílá / černá extra vysoký lesk HG

wenge

UM ECCE 610 umývadlo dolomitové

bílá

1

1

1

2

2

3 54

2

34
5

SI02 skříňka pod umyvadlo 50x30x40 cm 1.040 ,-1 SI10 závěsná skříňka 1D 40x30x61 cm 1.050 ,-6
SI06 spodní skříňka 2D 50x30x84 cm 1.460 ,-2 LI02 skříňka pod umyvadlo 68,7x35x61,2 cm 1.990 ,-2 SI12 spodní skříňka 1D 40x30x84 cm 1.240 ,-7 
SI07 spodní skříňka 1D 30x30x84 cm 1.180 ,-3 LI03 spodní skříňka 38x35x75,1 cm 2.540 ,-3 SI13 vysoká skříňka 2D2Z 30x30x179,6 cm 2.590 ,-8 
SI08 závěsná skříňka 2D 50x30x61 cm 1.290 ,-4 LI04 závěsná skříňka 38x25x72 cm 1.750 ,-4SI14 vysoká skříňka 2D 30x30x179,6 cm 2.190 ,-9
SI09 závěsná skříňka 1D 30x30x61 cm 990 ,-5 LI05 vysoká skříňka 38x35x191 cm 4.090 ,-5 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

LI01 závěsná skříňka se zrcadlem 68,7x26x72 cm 2.890 ,-1 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

sektorová koupelnová sestava, DTD 
laminovaná, barevné provedení dub 
sonoma/bílá pololesk. 

LESSY

3

45

3

584

9

2

6

7

1

HG EXTRA 
VYSOKÝ 

LESK

KVALITNÍ
ČESKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
ČESKÝ
VÝROBEK
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TYP 6
3.090 ,- 

TYP 2
2.890 ,- 

TYP 1
1.660 ,- 

TYP 1
1.660 ,- 

TYP 3
2.290 ,- 

TYP 4
1.980 ,- 

TYP 5
2.860 ,- 

TYP 7
1.950 ,- praktický nábytek do koupelny, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub 

sonoma. 

NATALI
bílá

TYP 2 64x31,8x190 cm 2.890 ,-2 

TYP 1 64x31,8x190 cm 1.660 ,-1 
TYP 6 64x31,8x190 cm 3.090 ,-6 

TYP 3 60x30x190 cm 2.290 ,-3 
TYP 7 20x45x61 cm 1.950 ,-7 

TYP 4 64x32,3x85 cm 1.980 ,-4
TYP 9 64x62x190 cm 3.260 ,-9

TYP 5 64x32,3x85 cm 2.860 ,-5 

bílá

dub sonoma

dub sonoma

sektorová koupelnová sestava, materiál: MDF laminované, barevné provedení: bílá. 
Skříňka TYP 3 je dodávána bez umyvadla. 

ATENE

TYP 1 vysoká skříňka 30x24x172 cm 2.190 ,-1 TYP 5 skříňka nad WC nebo pračku 65x22,5x155 cm 2.390 ,-5 
TYP 4 závěsná rohová polica 30x30x48 cm 790 ,-4

TYP 2 závěsná skříňka se zrcadlem 40x16x60 cm 1.090 ,-2 TYP 6 úzký regál 17x17x80,5 cm 570 ,-6 
TYP 3 skříňka pod umyvadlo 50x25x60 cm 1.470 ,-3 ATENE TYP 7 30x30x81,5 cm 1.790 ,-7 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

TYP 1
2.190 ,- 

TYP 4
790 ,- 

TYP 2
1.090 ,- 

TYP 5
2.390 ,- 

TYP 3
1.470 ,- 

TYP 6
570 ,- 

TYP 7
1.790 ,- 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

- rozměry na pračku (ŠxV): 60x85cm. 
Jen v bílé barvě. 

- rozměry na pračku (ŠxV): 60x85cm. 

 

TYP 9
3.260 ,- 

Cenový
trhák

praktická komoda se 4 zásuvkami, 
materiál: MDF + masivní dřevo, barevné 
provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV): 
32x30x109 cm. 

TALAS
1.990 ,- 

praktický koupelnový regál nad pračku 
nebo WC, materiál: kov, barevné provedení: 
bílá, rozměry (ŠxHxV): 69x30x166cm. 

VIMERA
1.190 ,- 

5 patrový kovový regál, materiál: kov, 
barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 
32x28x143 cm. 

LAURO
1.090 ,- 

praktický koupelnový regál nad WC, 
materiál: kov, barevný design: bílá, rozměry 
(ŠxHXV): 61x37x151 cm. 

REMIN
750 ,- 

víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus 
lakovaný. Barva bílá + přírodní, REGO 1 
(ŠxHxV): 44x36x78 cm, REGO 2 (ŠxHxV): 
44x36x110 cm, REGO 1 pouze do vyprodání 
zásob. 

REGO 1
1.290 ,- 1.390 ,-

REGO 2
2.090 ,- 

-7 %

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

62 cm
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botníky, materiál: DTD fóliovaná + přední plochy MDF frézovaná s extra vysokým leskem HG, barevné provedení: bílá. Rozměry jsou 
uváděny v pořadí (ŠxHxV): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm, NORLAN 2 (1Z + 2D): 90x40x122 cm, NORLAN 3 (1Z + 3D): 135x40x122 cm. 

NORLAN

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, vrchní a spodní díly 
dub San Remo. Rozměry (ŠxHxV): 248x39x201 cm. 

PROVENSAL

moderní předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné 
provedení: dub wotan/bílá. Jednotlivé prvky umožňují poskládat si vlastní rozměr 
předsíně. Všechny komponenty jsou skladem-ihned k odběru.

CYRIL

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, přední díly MDF bílý 
extra vysoký lesk HG. Rozměry (ŠxHxV): 210x40x198 cm. 

SPACE

předsíň a botník, materiál: DTD laminovaná / černé masivní dřevo (nohy), ABS hrany, 
dvířka s dotykovým systémem PUSH UP, provedení: dub jackson hickory / grafit, (ŠxHxV): 
104x39x57 cm (botník), 104x19x104 cm (věšáková stěna), 54x39x112 cm (skřínka na boty 
BGD54). 

BERGEN

NORLAN 1
4.890 ,- 

NORLAN 2
4.999 ,- 

SKŘÍNKA NA BOTY BGD54
3.790 ,- 

NORLAN 3
7.790 ,- 

1

8

10

3
597

11

4

6

2

1
1

2

5

3

4

32

5

4

1 skříň policová 76x39x201 cm 4.990 ,- 1 skříň 60x40x198 cm 6.599 ,-
2 zrcadlo 95x4x92 cm 1.999 ,- 2 zrcadlo 70x2x90 cm 2.090 ,-
3 věšák. panel 59x30x143 cm 2.290 ,- 3 věšák. panel 80x30x119 cm 3.290 ,-
4 botník 76x38x50 cm 2.190 ,- 4 botník 80x40x43 cm 2.580 ,-
5 komoda 96x38x91 cm 4.290 ,-

80x35x199 cm 6.260 ,-1 TYP 01 skříň 4dv 
55x35x199 cm 3.490 ,-2 TYP 02 užší věšáková 1dv 
73x73x199 cm 6.990 ,-3 TYP 03 skříň rohová policová 
80x35x99 cm 3.490 ,-4 TYP 04 komoda 1ZAS 2VYKOP 

5 TYP 05 věšákový panel 55x35x160 cm 1.870 ,-

55x35x38 cm 1.760 ,-6 TYP 06 skříňka nízká pod veš. panel 
55x35x199 cm 4.190 ,-7 TYP 07 botník 
80x35x40 cm 1.990 ,-8 TYP 08 nástavec 2dv 
80x2x100 cm 2.390 ,-9 TYP 09 zrcadlo na stěnu 

10 TYP 10 nástavec rohový 73x73x40 cm 2.390 ,-
11  TYP 11 nástavec 1dv 55x35x40 cm 1.360 ,-

5 komoda 70x40x101 cm 4.190 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cmRozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

PŘEDSÍŇ BGD104
4.990 ,- 

cena za komplet

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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sektorová sestava, vhodná na zařízení předsíně. Materiál: 
DTD laminovaná, přední části jsou vyrobeny z MDF 
bílé barvy - extra vysoký lesk, s elegantními doplňky v 
hnědé barvě dub sonoma tmavý truflový, korpus bílé 
barvy, odolná vůči poškrábání, vlhkosti, vysoké teplotě. 
Všechny komponenty se prodávají jednotlivě. 

LYNATET

moderní předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, provedení: 
dub san remo. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě. Možnost 
kombinovat se sektorovou sestavou Orestes ze str. 116. 

ORESTES

TYP 25 SKŘÍŇ 2D
85x37x194,5 cm

8.290 ,-

ROHOVÁ SKŘÍŇ 1D
78x78x217,5 cm

4.990 ,-

TYP 67 SKŘÍŇKA VISÍCÍ 3D
164x42x54,5 cm

6.480 ,-

PANEL SE ZRCADLEM 45
45x25,5x141,5 cm

1.250 ,-

TYP 122 ZRCADLO MALÉ
109,4x2x68,7 cm

2.160 ,-

PANEL SE ZRCADLEM 40
40x25,5x110,5 cm

950 ,-

VĚŠÁKOVÁ STĚNA 90
90x25,5x141,5 cm

2.450 ,-

KOMODA 2D/90
90x35x47 cm

1.490 ,-

VĚŠÁKOVÁ STĚNA 60
60x25,5x141,5 cm

1.590 ,-

KOMODA 1D/90
90x35x47 cm

1.290 ,-

BOTNÍK 2K1S
60x35x98,5 cm

2.190 ,-

ZRCADLO
80x3x62 cm

1.090 ,-

KOMODA 1D1S
45x35x98,5 cm

1.670 ,-

TYP 35 KOMODA 2D-1S
109,5x42x86,5 cm

5.390 ,-

REGÁL 1D
60x35x217,5 cm

3.390 ,-

TYP 121 ZRCADLO VELKÉ
164x2x68,7 cm

2.850 ,-

TYP 115 VĚŠÁK. PANEL
88x35x194,5 cm

3.280 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

předsíňová sestava, provedení: bílá/beton nebo bílá/
dub sonoma materiál: DTD laminovaná, rozměry jsou 
v pořadí (ŠxHxV). 

SIMA

1  věšáková skříň 60x35,2x185 cm 3.080 ,-
2  věšáková sestava 130x35,2x185 cm 6.490 ,-

bílá / beton

NOKO-SINGA 03

předsíňová sestava se zrcadlem, materiál: 
DTD laminovaná, provedení: dub sonoma, 
rozměry: (ŠxHxV): 90x30x187 cm. 

4.390 ,- 

dub sonoma
NOKO-SINGA 04

předsíňová sestava se zrcadlem, materiál: 
DTD laminovaná, provedení: dub sonoma, 
rozměry: (ŠxHxV) 111x30x185,5 cm. 

5.590 ,- 

dub sonoma

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

bílá / dub sonoma

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
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1 Věšáková skříň s 2 
zásuvkami S1D2S 61x42x205 cm 7.470 ,-

2 věšák WP 109x22x40 cm 2.860 ,-
3 Botník SNB 80x36x113 cm 5.260 ,-
4 zrcadlo LS2 82x2x82 cm 1.870 ,-
5 Komoda LWK 110x43x48,5 cm 4.970 ,-

zelená šedá

předsíňová sestava se zrcadlem, rozměry celé 
sestavy (ŠxHxV): 144x29x188 cm, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: bílá, dub sonoma, 
bílá/dub wotan nebo dub sonoma/bílá. 

5.590 ,-
AMALIA

1
2

4

3

5

předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma/bílá. Rozměry jsou 
v pořadí (ŠxHxV). 

VIRA-MECKI

předsíňová sestava, materiál: DTD laminovaná, provedení: wenge/bílá, rozměry jsou v 
pořadí (ŠxHxV). Cena za komplet 4 980 ,- Kč. 

MECKI

1  skříň policová 55x26x190 cm 2.440 ,-

1   skříň policová 55x26x190 cm 2.290 ,-

2  věšáková sestava 100x190x26 cm 2.970 ,-

2  věšáková sestava 100x26x190 cm 2.970 ,-

1

2

dub sonoma

dub sonoma

buk

bíládub sonoma

dub sonoma / bílá

bílábílá / dub wotan

sosna andersen + dub lefkas

bílábuk

praktická botníková skříň s 8 policemi vhodná do každé předsíně, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: buk, dub sonoma nebo 
bílá. Rozměry (ŠxHxV): 68x34,9x197,1 cm. Dodávána v demontu. 

3.990 ,-
MARINA

MODINI TYP 2

praktický botník, materiál: DTD laminovaná, moderní kovové 
úchytky, barevné provedení: bílá/dub artisan, rozměry (ŠxHxV): 
120x35x105 cm. Vrchní plát a dno je tloušťka lamina až 22 mm. 

4.890 ,- 

GADIS

předsíňová sestava se zrcadlem, 
materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, 
barevné provedení: bílá nebo dub 
sonoma, rozměry (ŠxHxV): 90x34x195 
cm, skříň policová, systém otevírání 
PUSH UP. 

5.990 ,- 
MIDL

věšáková sestava se zrcadlem, 
materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, 
barevné provedení: bílá nebo dub 
sonoma, rozměry (ŠxHxV): 80x34x180 
cm. 

3.290 ,- 

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

bílá bílá

dub sonoma dub sonoma

PROVANCE
moderní síňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, barevné provedení: sosna andersen+dub 
lefkas. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě. Možnost kombinovat se sektorovou 
sestavou ze str.  98 a 99. 

předsíňová sestava, materiál DTD laminovaná (16 mm), (ŠxHxV): 91,8x25x200 cm, 
provedení: dub sonoma, buk nebo bílá. 

LADA 03 
2.690 ,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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předsíňová sestava, provedení: dub 
canyon/bílý vysoký lesk, materiál: 
DTD laminovaná, rozměry jsou v pořadí 
(ŠxHxV).  

RACHEL
DTD laminovaná, provedení: bílá + dub sonoma

TOPTY

TYP 10 BOTNÍK 3K
80x27x121 cm

2.270 ,-
TYP 11 BOTNÍK 2K
80x27x85 cm

1.570 ,-

55,1x34,7x199 cm 3.560 ,-1 skříň 2dv 
99,8x1,8x70 cm 1.990 ,-2 zrcadlo 

54x30,1x191,9 cm 2.690 ,-3 věšák. panel 
4 botník 99,8x34,7x91,4 cm 3.890 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

1
2

4

3

LESK

TYP 17 VĚŠÁKOVÁ STĚNA
940 ,- 
80x23x100 cm

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma / white, grafit / bílý 
nebo artisan. Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

VIVAT NEW TYP 1
2.150 ,- 

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma / white, grafit / bílý 
nebo artisan. Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

50x28x152 cm

VIVAT NEW TYP 3
2.990 ,- 

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma / white, grafit / bílý nebo 
artisan. Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

74x35x85 cm

VIVAT NEW TYP 4
2.790 ,- 

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma / white, grafit / bílý nebo 
artisan. Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV). 

50x28x116 cm

VIVAT NEW TYP 2
2.490 ,- 

artisan

artisan
artisan

artisandub sonoma/bíla

dub sonoma/bíla dub sonoma/bíla

dub sonoma/bílagrafit/bíla

grafit/bíla
grafit/bíla

grafit/bíla

zrcadlo s bambusovým rámem, barevné 
provedení: přírodní nebo bílá, Materiál: 
bambus lakovaný, Rozměry (ŠxHxV): 
45x1,5x45 cm, 

LEMI 1
760 ,- zrcadlo s bambusovým rámem, 

barevné provedení: přírodní. 
Materiál: bambus lakovaný. 
Rozměry (ŠxHxV): 43x1,5x76 cm. 

LEMI 3

zrcadlo s bambusovým rámem, barevné provedení: 
přírodní. Materiál: bambus lakovaný. Rozměry (ŠxHxV): 
33x1,5x40,5 cm. 

LEMI 2
590 ,- 

přírodní bílá

690 ,- 

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK / BOTNÍKY / ZRCADLA

50x28x92 cm

NEW NEW

NEWNEW
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NOKO-SINGA 311

3-řadový výklopný botník s jednou zásuvkou, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 60x20x127 cm. 

2.890 ,- 
NOKO-SINGA 321

3-řadový výklopný botník s jednou zásuvkou, materiál: DTD 
laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 85x20x127 cm. 

3.460 ,- 

BOTIS TYP 5

10-řadový botník, vhodný pro 30 párů bot, 
materiál: plast + kov, barevné provedení: 
šedá/černá, (ŠxHxV): 64x19,5x154 cm, 
maximální nosnost: 20kg. 

650 ,- 
BOTIS TYP 4

10-řadový botník, vhodný pro 50 párů bot, 
materiál: plast + kov, barevné provedení: 
šedá/černá, (ŠxHxV): 96x20x154 cm, 
maximální nosnost: 32kg. 

680 ,- 
BOTIS TYP 2

10-řadový botník vhodný pro 30 párů bot, 
materiál: plast + kov, barevné provedení: 
bílá, (ŠxHxV): 51x16,5x141 cm, maximální 
nosnost: 18 kg. 

440 ,- 
BOTIS TYP 1

10-řadový botník vhodný pro 50 párů bot, 
materiál: plast + kov, barevné provedení: 
bílá, (ŠxHxV): 90x16x140 cm, maximální 
nosnost: 30 kg. 

450 ,- 
FILOU

10-řadový botník vhodný pro 50 párů bot, 
materiál: kov + látka, barevné provedení: 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 100x27x175 cm, 
maximální nosnost 30 kg. 

470 ,- 

BEKIM
praktický organizér na boty - botník, materiál - plast + kov, barevné provedení: černá, 
rozměry (ŠxHxV). Možnost kombinovat se skříněmi RODAN TYP 2 ze strany 204. 

výklopný dvouřadý botník s moderním regálem, Univerzální 
(L/P), materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma 
nebo bílá, (ŠxHxV): 95x28x90 cm. 

2.990 ,-
IZABELA

botník se skříňkami po bočních stranách, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub 
sonoma, bílá, buk nebo dub wotan/bílá, (ŠxHxV): 120x28x85 cm. 

3.790 ,-
ANABELA

BEKIM TYP 2
96x37x127 cm

1.390 ,-
BEKIM TYP 1
96x37x93 cm

1.450 ,-

buk

dub wotan / bílá

bílá

dub sonoma bílá dub sonoma

7-řadový botník s policí i jednou zásuvkou, materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: přírodní bambus nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 70x25x117 cm. 

KATLEY

Náš 
tip!Náš 

tip!

přírodní bambus
2.390 ,-

bílá
2.750 ,-

PORET

praktický modulární botník, materiál: plast + kov, barevné 
provedení: černá + bílá, rozměry (ŠxHxV): 49x37x76cm. 

490 ,- 
MADILO

praktický botník, materiál: kov + látkové poličky, barevné provedení: černá, 
rozměry (ŠxHxV): 86x28x89cm. 

360 ,- 

Cenový
trhák

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK
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předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma. Komponenty ze sektorové sestavy se prodávají jednotlivě. 
Možnost dokoupení polštáře s rozměrem 60,2x5x30,5 cm v ceně 790 ,- 

MARIO NEW 

KOMODA S 
NÁSTAVCEM TYP B + C

30,2x31x201,5 cm

2.950 ,-

SKŘÍŇ TYP A - 7
60,2x31x201,5 cm

4.590 ,-

PANEL S VĚŠÁKEM 
TYP D - 6

60,2x28,6x156,8 cm

1.890 ,-

NÁSTAVEC SE 
ZRCADLEM TYP E - 5
60,2x28,6x105,6 cm

2.090 ,-

KOMODA TYP G – 4
60,2x31x95,9 cm

2.660 ,-

SKŘÍŇKA / BEZ 
POLŠTÁŘE TYP F - 3

60,2x31x44,7 cm

1.460 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

MB BOTNÍK DA13

botník 3 složky, DTD laminovaná, provedení: bílý a dub sonoma/bílá, 
rozměry: (ŠxHxV): 58x18x106 cm. 

1.880 ,- 

RODRIGO

věšák s botníkem, materiál: kov, barevné provedení: černá, 
rozměry (ŠxHxV): 60x30x170 cm. 

790 ,- 
MB BOTNÍK DA15

botník 5 složek, DTD laminovaná, provedení: bílý a dub sonoma/bílá, rozměry (ŠxHxV): 
58x18x170 cm. 

2.860 ,- 

americká třešeň

bílý dub sonoma / bílá dub sonoma / bílábílý

americká třešeň americká třešeň

natural
natural natural

FP botníky: materiál: MDF laminovaná, barevné provedení: natural nebo americká třešeň. 

Cenový
trhák

BOTNÍK FP-02
112,4x36,8x66,7 cm

3.890 ,- BOTNÍK FP-03
77,8x36,8x110,2 cm

4.480 ,- BOTNÍK FP-04
114,8x36,8x110,2 cm BOTNÍK FP-01

75x36,8x65,1 cm

2.690 ,-

natural

6.180 ,-

SEBER TYP 5
105x24x82,5 cm

3.190 ,-

SEBER TYP5
104x24x81,5 cm

3.750 ,-

SEBER TYP 4
104x24x47,5 cm

2.090 ,-

SEBER TYP4
104x24x47,5 cm

2.150 ,-

SEBER TYP 1
53,5x24x82,5 cm

2.090 ,-

SEBER TYP 1
53,5x24x82,5 cm

2.090 ,-

SEBER TYP 2
53,5x24x117 cm

2.590 ,-

SEBER TYP 2
53,5x24x117 cm

2.750 ,-

SEBER TYP 3
53,5x24x152 cm

3.190 ,-

SEBER TYP 3
53,5x24x152 cm

3.390 ,-

výklopné botníky, materiál: MDF + DTD, barevné provedení: bílá, bíla+šedá nebo šedá. Barevné provedení bíla+šedá pouze do vyprodání zásob.
SEBER

bílábílábílá bílá bílá

šedášedášedá šedá šedá
bílá + šedá bílá + šedá bílá + šedá bílá + šedá bílá + šedá

-5 % -6 % -7 % -5 %
-6 %

2.090 ,- 2.210 ,- 2.740 ,- 2.920 ,- 3.390 ,- 3.680 ,- 2.150 ,- 2.270 ,- 3.750 ,- 3.990 ,-

KVALITNÍ
SLOVENSKÝ
VÝROBEK

KVALITNÍ
ČESKÝ
VÝROBEK
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LYROS

designová lavice s botníkem, materiál: ekokůže + kov, 
provedení: černá ekokůže + bílý kov, rozměry (ŠxHxV): 
70x35x45. 

1.680 ,- 

DITA

4-řadový nastavitelný botník, chrom, (ŠxHxV): 62-
110x23x67 cm. 

550 ,- 

TOLOSA

lavice s polštářem a úložným prostorem, materiál: bambus 
lakovaný + látka, barevné provedení: přírodní + béžová, 
rozměry (ŠxHxV): 69x37x50 cm. 

2.850 ,- 

lavice, materiál: bambus lakovaný + látka, barevná provedení: přírodní + šedá, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). 

LUSIA
lavice s botníkem, materiál: MDF + kov, provedení: bílá + chrom, beton + chrom nebo dub sonoma + chrom, 
rozměry (ŠxHxV): 80x30x47 cm. Nosnost do 100 kg. 

NILS

univerzální 3-řadový botník s nerezovou ocelí. Rozměry 
(ŠxHxV): 60x24x50 cm. 

650 ,- 

TEA

2-řadový nastavitelný botník, provedení: chrom, 
(ŠxHxV): 63-110x23x35 cm. 

399 ,- 

LANGELLA NEW

lavice s botníkem, rozměry (ŠxHxV) 80x30x48 cm, materiál látka + kov, provedení: béžová + šedá + šedá, tmavěhnědá + čokoládová + šedá nebo šedá + 
bílá + šedá. Nosnost do 80 kg. 

1.480 ,- 

FATMA NEW

stylový botník 1-zásuvkový, materiál: DTD, barevné 
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 60x24x45 cm. 

990 ,- 

BRESO

botník, materiál: MDF + kov, barevné provedení: bílá + 
stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 100x30x37 cm. 

750 ,- 

KONTRE

botník 2-řadový, materiál: MDF + bambus lakovaný, 
barevné provedení: černá + přírodní, rozměry (ŠxHxV): 
70x26x33,5 cm, nosnost do 20 kg. 

850 ,- 

MONTEGO

materiál a provedení: chromovaná konstrukce - černý 
plast, rozměry (ŠxHxV): 80x31x49,5 cm. 

480 ,- 

MADALEN

moderní lavice s úložným prostorem, materiál: DTD + látkový 
podsedák + kovové nohy, barevné provedení: šedá, rozměry 
(ŠxHxV): 90x30x55 cm. 

2.750 ,- 

BOKSA

lavice s botníkem, materiál: MDF + látka, barevné provedení: bílá + šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 60x30x45 cm. Nosnost do 50 kg. 

1.850 ,- 

LAVIDA TYP1
60x30x45 cm

1.299 ,-
LAVIDA TYP2
90x30x45 cm

1.499 ,-
LAVIDA TYP3
110x35x46 cm

1.699 ,-

šedá + bílá + šedá tmavěhnědá + čokoládová + šedá béžová + šedá + šedá

bílá + stříbrná

bílá
1.990 ,-

beton
2.190 ,-

dub sonoma
1.990 ,-

Cenový
trhák

LAVIDA
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FUDDY

botník s polštářem a zásuvkou, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá 
nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 103,7x32x51 cm. 

2.790 ,- 
FUDDY
2.790 ,- 

FADDY

botník s policemi a polštářem, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: 
bílá nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 104x30x54,5 cm. 

2.460 ,- 

FOVUM

stojan na kozačky, materiál: kov+plast, 
barevné provedení: bílá, rozměry 
(ŠxHxV): 50x25x41,5cm. 

230 ,- 

FADDY
2.460 ,- 

AVIRO

botník 5-policový, materiál: bambus 
lakovaný, barevné provedení: 
přírodní bambus. Rozměry (ŠxHxV): 
68x26x95 cm. 

1.350 ,- 
NARIO TYP 1

4-řadový výklopný botník materiál: DTD 
laminovaná, provedení: bílá nebo dub 
sonoma, rozměry (ŠxHxV): 60x36x86 
cm. 

2.190 ,- 
DEKLAN

7-policový botník v bílo-přírodním 
provedení, materiál: bambus + MDF, 
barevné provedení bílá + přírodní, 
rozměry (ŠxHxV): 305x29x109 cm. 

1.690 ,- 

botník se zásuvkou, materiál: MDF + masivní dřevo, 
barevné provedení: bílá + přírodní, rozměry: (ŠxHxV): typ 
1 - 60x29x83,5 cm, typ 2 - 60x29x101 cm ,. 

regál 3-policový, materiál: lakovaný bambus, barevné provedení: bambus nebo 
bílá (ŠxHxV): 70x40x96 cm. Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 
kusy zahradního nářadí, zabalený s regálem. 

NEPEL TYP 1
regál 4-policový, materiál: lakovaný bambus, barevné provedení: bambus 
nebo bílá (ŠxHxV): 70X47X122 cm. Ke každému balení grátis jeden pár rukavic 
a 3 kusy zahradního nářadí, zabalený s regálem. 

NEPEL TYP 2

bílá dub sonoma dub sonoma bílá

Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního 
nářadí. Balení spolu s regálem NEPEL i TABIA.záhrada

1.390 ,- 
bambus

1.850 ,- 
bambus

2.250 ,- 
bílá

1.590 ,- 
bílá

NUGET TYP 2
2.760 ,- 

NUGET TYP 1
2.490 ,- 

NEPEL TYP 4

moderní víceúčelový regál 4-policový, materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: zelená nebo růžová. Rozměry (ŠxHxV): 50x36x110. 

1.850 ,- 

růžovázelená zelená
NEPEL TYP 3

moderní víceúčelový regál 3-policový, materiál: bambus lakovaný, barevné 
provedení: zelená nebo růžová. Rozměry (ŠxHxV): 50x36x90. 

1.450 ,- 

růžová

regál s 8 policemi, materiál: bambus lakovaný, 
provedení: přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 90x25x85cm. 
Není vhodný do exteriéru. Ke každému balení 
grátis jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního nářadí, 
zabalený s regálem. 

TABIA
1.750 ,- 

stojan na květiny, materiál: kov, barevné provedení: 
bílá, (ŠxHXV): 64x26x60,5 cm. 

MAVERO
790 ,- 




















