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vo voľnom čase obývacia izba
ďalšie prvky úžitkovej dekorácie na stranách 145, 217, 253, 295, 355, 371

vankúš 45/45cm, THK-009748
vankúš 45/45cm, THK-009752

stolná lampa, červená farba,
výš.44cm, THK-008115

poniklovaný dekoračný kôš,
rozm.44/8cm, THK-009433

porovnaj pohovky rôznych
kolekcií a systémov!

pohovka SEVEN 2
výš./šír./hĺb. 81/160/87cm

fazetované zrkadlo s dekoračným ramom,
rozm. zrkadla 60/90cm, vonk. rozm.
80/110cm, THK-000470

keramická váza, rôzne tvary
a veľkosti, p.č. THK-005115

prehoz, krémový,
180/250 cm, THK-009751

porovnaj konferenčné stolíky
rôznych kolekcií a systémov!

zostava 3 stolíkov, plné sezamové drevo,
farba tmavohnedá , výš./šír./hĺ. 46/44/30cm,
39/35/28cm, 30/25/25cm, THK-005951

trojramenný poniklovaný svietnik,
výš.33,5cm, THK-009483

závesná lampa, priemer 65cm,
THK-004331

konferenčný stolík, sezamové drevo, farba: tmavý braz,
výš./šír./hĺb. 40/60/60cm, THK-007314
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všetky sedačky s kolekcie a systémov nájdeš na stranách venovaných týmto systémom
• vonkajšie rozmery čalúneného nábytku sa môžu od uvedených rozmerov líšiť o 3 %. Modely sú dostupné v rôznych druhoch a farbách poťahových látok.

z kolekcií stylius (str.326-333)
kreslo STYLIUS
výš./šír./hĺb. 87/84/85cm

z kolekcií orland (str.272-279)
rohová sedacia súprava pravá
ORLAND 2FREC
výš./šír./hĺb.
88/250/180cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 120x202

z kolekcií stylius (str.326-333)
pohovka STYLIUS 2R
výš./šír./hĺb. 87/151/90cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
115x190

z kolekcií yoko (str.304-309)
taburetka YOKO ELODI H
výš./šír./hĺb. 48/55/55cm
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z kolekcií stylius (str.326-333)
pohovka STYLIUS 3R
výš./šír./hĺb. 87/181/90cm
•s priestorom na posteľné prádlo a
možnosťou spania, ložná plocha 145x190

z kolekcií orland
(str.272-279)
taburetka
ORLAND EMI H
výš./šír./hĺb.
48/53/53cm

dostupná tiež ľavostranná

zo systému sorrento (str.86-91)
pohovka SORRENTO 3DL
výš./šír./hĺb. 92/203/98cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 146x198

z kolekcií stylius (str.326-333)
pohovka STYLIUS 2P
výš./šír./hĺb. 87/151/90cm
•s priestorom na posteľné prádlo

zo systému brw (str.194-201) zo systému brw (str.194-201)
kreslo BRW
pohovka BRW 2R
výš./šír./hĺb. 88/104/93cm
výš./šír./hĺb. 88/164/93cm
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 115x192

z kolekcií yoko (str.304-309)
kreslo YOKO ELODI ES
výš./šír./hĺb. 86/85/84cm

z kolekcií orland (str.272-279)
pohovka
ORLAND EMI 2FBK 120
výš./šír./hĺb.
88/154/96cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 118x193

z kolekcií orland
(str.272-279)
kreslo
ORLAND EMI ES
výš./šír./hĺb.
80/74/78cm

zo systému brw (str.194-201)
pohovka BRW 2
výš./šír./hĺb. 88/164/93cm
•nerozkladacia

z kolekcií yoko (str.304-309)
pohovka YOKO ELODI 2FBK
výš./šír./hĺb. 87/163/94cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 120x206

z kolekcií yoko (str.304-309)
pohovka YOKO 2R (foto)
výš./šír./hĺb. 108/146/89cm
•ložná plocha 115x190
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania

zo systému brw (str.194-201)
pohovka BRW 3R
výš./šír./hĺb. 88/194/93cm
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 145x192

z kolekcií yoko (str.304-309)
pohovka YOKO ELODI 3K
výš./šír./hĺb. 95/234/96cm
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 124x193

z kolekcií yoko (str.304-309)
pohovka YOKO 3R
výš./šír./hĺb. 108/171/89cm
•ložná plocha 140x190
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania

pohovka (foto)
ORLAND EMI 2FBK 140
výš./šír./hĺb.
85/174/94cm
* s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 138x194

zo systému brw (str.194-201)
pohovka BRW 3
výš./šír./hĺb. 88/194/93cm
•nerozkladacia

z kolekcií yoko (str.304-309)
pohovka YOKO ELODI LUX 3DL (foto)
výš./šír./hĺb. 94/240/94cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania,
ložná plocha 146x195

porovnaj pohovky
rôznych kolekcií a systémov

z kolekcií yoko (str.304-309)
kreslo YOKO
výš./šír./hĺb. 108/91/89cm

z kolekcií orland (str.272-279)
kreslo ORLAND
výš./šír./hĺb. 105/105/87cm

z kolekcií orland (str.272-279)
z kolekcií kent (str.318-325)
pohovka ORLAND 3R
kreslo KENT
výš./šír./hĺb. 105/184/87cm
výš./šír./hĺb. 84/94/87cm
• s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania,
ložná plocha 120x190

z kolekcií orland (str.272-279)
pohovka
ORLAND EMI 3DL
výš./šír./hĺb.
92/232/98cm
* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 2 poduszki ozdobne
pow.spania 150x197

z kolekcií orland (str.272-279)
pohovka
ORLAND EMI 3K
výš./šír./hĺb.
98/225/97cm
* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow.spania 126x194

z kolekcií orinoko (str.280-285)
taburetka ORINOKO
výš./šír./hĺb. 43/88/88cm
• s priestorom

z kolekcií orland (str.272-279)
pohovka ORLAND 2P (fot.)
výš./šír./hĺb. 105/158/87cm

z kolekcií orinoko (str.280-285)
kreslo ORINOKO
výš./šír./hĺb. 76/96/88cm

z kolekcií yoko (str.304-309)
rohová sedacia súprava YOKO ELODI 2FRECBK pravá
výš./šír./hĺb. 90/238/173cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 130x195

z kolekcií orinoko (str.280-285)
pohovka ORINOKO
výš./šír./hĺb. 76/201/91cm
s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 134x201

dostupná tiež ľavostranná

z kolekcií kent (str.318-325)
pohovka KENT 2R
výš./šír./hĺb. 84/158/87cm
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 115x190

z kolekcií kent (str.318-325)
pohovka KENT 3R
výš./šír./hĺb. 84/190/87cm
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 145x190

z kolekcií kent (str.318-325)
pohovka KENT 2
výš./šír./hĺb. 84/158/87cm
• nerozkladacia

z kolekcií kent (str.318-325)
pohovka KENT 3
výš./šír./hĺb. 84/190/87cm
• nerozkladacia

z kolekcií orinoko (str.280-285)
pohovka ORINOKO LEWY
výš./šír./hĺb. 76/203/88cm
* s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 77x188

z kolekcií sicret (str.266-271)
pohovka SICRET LUX 3DL
výš./šír./hĺb. 94/246/95cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 145x196
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všetky sedačky s kolekcie a systémov nájdeš na stranách venovaných týmto systémom
• vonkajšie rozmery čalúneného nábytku sa môžu od uvedených rozmerov líšiť o 3 %. Modely sú dostupné v rôznych druhoch a farbách poťahových látok.

zo systému tip top (str.156-163)
taburetka TIP-TOP
výš./šír./hĺb. 38/55/38cm

zo systému tip top (str.156-163)
kreslo TIP-TOP
výš./šír./hĺb. 65/76/75cm

zo systému tip top (str.156-163)
pohovka TIP-TOP 2R
výš./šír./hĺb. 65/144/84cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou
spania, ložná plocha 116x187

zo systému tip top (str.156-163)
pohovka TIP-TOP 3R
výš./šír./hĺb. 65/218/84cm
•s priestorom na posteľné prádlo a
možnosťou spania, ložná plocha 120x190

zo systému elippe (str.172-181)
kreslo ELIPPE
výš./šír./hĺb. 70/80/83cm

taburetka SEVEN III
výš./šír./hĺb. 39/83/50cm

taburetka SEVEN I
výš./šír./hĺb. 39/58/50cm

kreslo SEVEN
výš./šír./hĺb. 81/92/87cm

pohovka SEVEN 2
výš./šír./hĺb. 81/160/87cm
• nerozkladacia

pohovka SEVEN 2,5
výš./šír./hĺb. 81/188/87cm
• nerozkladacia

taburetka SEVEN II
výš./šír./hĺb. 39/64/50cm

zo systému indiana (str.218-225) zo systému indiana (str.218-225)
taburetka bez dosky
pohovka INDIANA
výš./šír./hĺb. 39/42/90cm
výš./šír./hĺb. 71/190/90cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
134x190

zo systému indiana (str.218-225)
rohový prvok ľavý s taburetkami malý INDIANA
výš./šír./hĺb. 68/223/136cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou
spania, ložná plocha 120x205
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pohovka SEVEN 3
výš./šír./hĺb. 81/226/87cm
• nerozkladacia

pohovka SEVEN 3,5
výš./šír./hĺb. 81/246/87cm
• nerozkladacia

pohovka SEVEN 3R (foto)
výš./šír./hĺb. 81/226/93cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania,
ložná plocha 105x190

zo systému indiana (str.218-225) zo systému indiana (str.218-225)
taburetka s doskou
kreslo INDIANA
výš./šír./hĺb. 39/42/90cm
výš./šír./hĺb. 71/81/87cm

zo systému indiana (str.218-225)
rohový prvok ľavý s taburetkami veľký INDIANA
výš./šír./hĺb. 68/280/166cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou
spania, ložná plocha 120x263

zo systému capslock (str.226-235)
pohovka CAPSLOCK PLUS 2RK
výš./šír./hĺb. 73/140/80cm
•ložná plocha 80x185

zo systému capslock (str.226-235)
kreslo CAPSLOCK
výš./šír./hĺb. 64/82/86cm

zo systému vis à vis (str.92-103)
kreslo VIS À VIS
výš./šír./hĺb. 75/90/86cm
•nerozkladacia
kreslo VIS À VIS 1R
výš./šír./hĺb. 75/96/86cm
•a možnosťou spania,
ložná plocha 60x190

porovnaj pohovky
rôznych kolekcií a systémov

zo systému elippe (str.172-181)
pohovka ELIPPE
výš./šír./hĺb. 70/212/90cm
•s priestorom na posteľné prádlo a
možnosťou spania, ložná plocha 130x190

pohovka SEVEN 4
výš./šír./hĺb. 81/266/87cm
• nerozkladacia

zo systému largo (str.104-115)
kreslo LARGO
výš./šír./hĺb. 85/97/88cm

zo systému largo (str.104-115)
pohovka LARGO
výš./šír./hĺb. 85/226/95cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou
spania, ložná plocha 115x190

zo systému indiana (str.218-225)
posteľ JLOZ 80/160
výš./šír./hĺb. 60,5/79-154/202,5cm
* vankúše k posteli sú dostupné podľa výberu v 3 ks, matrac
s rozkladacím rámom + 2 podhlavníky díž.195./šír.75-150cm
vysúvacia zásuvka, uložný priestor

zo systému capslock (str.226-235)
pohovka CAPSLOCK 2R
výš./šír./hĺb. 64/143/86cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 120x187

zo systému capslock (str.226-235)
kreslo CAPSLOCK PLUS NB
výš./šír./hĺb. 78/62/95cm

zo systému capslock (str.226-235)
pohovka CAPSLOCK PLUS 2NB
výš./šír./hĺb. 78/122/95cm

zo zostavy sevilla (str.244-245)
posteľ 80_160
výš./šír./hĺb. 95/45,5-70,5/202,5cm
* vankúše k posteli sú dostupné podľa výberu v 3 ks, matrac
s rozkladacím rámom + 2 podhlavníky díž.195./šír.75-150cm
vysúvacia zásuvka, uložný priestor

zo systému capslock (str.226-235)
pohovka CAPSLOCK PLUS 3NB
výš./šír./hĺb. 78/182/95cm

zo systému vis à vis (str.92-103)
dvojfarebná rohová sedacia súprava pravá VIS À VIS
výš./šír./hĺb. 75/236/160cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 118x198

zo systému vis à vis
(str.92-103)
taburetka s úložným
priestorom
VIS À VIS 55x55
výš./šír./hĺb. 40/55/55cm

zo systému vis à vis (str.92-103)
pohovka VIS À VIS 2R
výš./šír./hĺb. 75/134/86cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania,
ložná plocha 97x190

taburetka s úložným
priestorom
VIS À VIS 50x70
výš./šír./hĺb. 40/70/50cm

sofa VIS À VIS 2
výš./šír./hĺb. 75/134/86cm
•nerozkladacia

zo systému vis à vis (str.92-103)
pohovka VIS À VIS 2,5R
výš./šír./hĺb. 75/152/86cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania,
ložná plocha 115x190
sofa VIS À VIS 2,5
výš./šír./hĺb. 75/152/86cm
•nerozkladacia

zo systému vis à vis (str.92-103)
pohovka (foto) VIS À VIS 3R
výš./šír./hĺb. 75/182/86cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania,
ložná plocha 145x190
sofa VIS À VIS 3
výš./šír./hĺb. 75/182/86cm
•nerozkladacia

zo systému vis à vis (str.92-103)
jednofarebná rohová sedacia súprava lava VIS À VIS
výš./šír./hĺb 75/236/160cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania,
ložná plocha 118x198
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všetky sedačky s kolekcie a systémov nájdeš na stranách venovaných týmto systémom
• vonkajšie rozmery čalúneného nábytku sa môžu od uvedených rozmerov líšiť o 3 %. Modely sú dostupné v rôznych druhoch a farbách poťahových látok.

* model s príležitostným spaním

zo systemu doors (str.46-57)
rohová sedacia súprava práva (foto)
DOORS R II
výš./šír./hĺb. 85/230/230cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
118x192

zo systemu doors (str.46-57)
taburetka DOORS II
výš./šír./hĺb. 37/80/80cm

zo systemu doors (str.46-57)
rohová sedacia súprava
DOORS R I
výš./šír./hĺb. 85/230/154cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
118x192

zo systemu doors (str.46-57)
taburetka DOORS III
výš./šír./hĺb. 37/90/60cm

zo systemu doors (str.46-57)
pohovka DOORS 3R
výš./šír./hĺb. 85/228/92cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
127x192

zo systemu doors (str.46-57)
taburetka PUFA DŁUGA
výš./šír./hĺb. 37/160/55cm

zo systemu reset (str.30-41)
ZOSTAVA šír. 225 x 225cm
RE_SET 2 LEWY, RE_SET ŁĄCZNIK, RE_SET 2 PRAWY

zo systemu reset (str.30-41)
taburetka RE_SET I
výš./šír./hĺb. 36/58/50cm
taburetka RE_SET II
výš./šír./hĺb.. 36/64/50cm

zo systemu ringo (str.58-67)
kreslo RINGO
výš./šír./hĺb. 84/84/92cm
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zo systemu reset (str.30-41)
taburetka RE_SET III
výš./šír./hĺb. 36/83/83cm
taburetka RE_SET IV
výš./šír./hĺb. 36/110/50cm

zo systemu ringo (str.58-67)
pohovka RINGO 2R
výš./šír./hĺb. 84/147/92cm
ložná plocha 122x198

zo systemu doors (str.46-57)
pohovka DOORS 3
výš./šír./hĺb. 85/228/92cm
• nerozkladacia

zo systemu reset (str.30-41)
kreslo RE_SET II
výš./šír./hĺb. 70/96/83cm

zo systemu doors (str.46-57)
pohovka DOORS 2
výš./šír./hĺb. 85/154/92cm

zo systemu reset (str.30-41)
pohovka RE_SET 2
výš./šír./hĺb. 70/158/83cm
• nerozkladacia

zo systemu reset (str.30-41)
pohovka RE_SET 2,5
výš./šír./hĺb. 70/186/83cm
• nerozkladacia

zo systemu reset (str.30-41)
ZOSTAVA šír. 340cm
RE_SET 2,5 LEWY, RE_SET 2,5 PRAWY

zo systemu reset (str.30-41)
modul RE_SET ŁĄCZNIK
výš./šír./hĺb. 70/83/83cm

zo systemu reset (str.30-41)
modul RE_SET 2 LEWY
výš./šír./hĺb. 70/142/83cm
dostupný taktiež modul pravý

zo systemu ringo (str.58-67)
pohovka RINGO 3R
výš./šír./hĺb. 84/170/92cm
ložná plocha 145x198

zo systemu ringo (str.58-67)
pohovka RINGO BIS 3DL
výš./šír./hĺb. 100/215/97cm
ložná plocha 145x200

zo systemu reset (str.30-41)
modul RE_SET 2,5 LEWY
výš./šír./hĺb. 70/170/83cm
dostupný taktiež modul pravý

zo systemu reset (str.30-41)
modul RE_SET 3 LEWY
výš./šír./hĺb. 70/210/83cm
dostupný taktiež modul pravý

zo systemu ringo (str.58-67)
rohová sedacia súprava RINGO BIS 2FBK REC práva
výš./šír./hĺb. 93/238/157cm
ložná plocha 123x198
dostupná tiež ľavostranná
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania

porovnaj pohovky
rôznych kolekcií a systémov

zo systemu doors (str.46-57)
modul DOORS 2 ľavý, modul DOORS 2 pravý
(celková šírka: 274cm)

zo systemu doors (str.46-57)
kreslo DOORS
výš./šír./hĺb. 85/91/92cm

zo systemu reset (str.30-41)
pohovka RE_SET 3R (foto)
výš./šír./hĺb. 70/226/91cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
110x194

zo systemu creatio (str.14-29)
taburetka CREATIO mała
v š./šír./hĺb. 42/74/80cm

zo systemu ringo (str.58-67)
kreslo RINGO BIS ES
výš./šír./hĺb. 80/78/80cm

zo systemu doors (str.46-57)
modul - spojovací prvok DOORS
výš./šír./hĺb. 85/87/87cm

zo systemu doors (str.46-57)
modul DOORS 2 ľavý, modul DOORS spojovací prvok,
modul DOORS 3 pravý (celková šírka: 224x298cm)

zo systemu doors (str.46-57)
modul - ľavý DOORS 2
výš./šír./hĺb. 85/137/92cm
dostupný taktiež modul pravý

zo systemu reset (str.30-41)
pohovka RE_SET 3
výš./šír./hĺb. 70/226/83cm
• nerozkladacia

zo systemu creatio (str.14-29)
taburetka CREATIO du a
v š./šír./hĺb. 42/134/80cm

zo systemu doors (str.46-57)
modul - ľavý DOORS 3
výš./šír./hĺb. 85/211/92cm
dostupný taktiež modul pravý

zo systemu reset (str.30-41)
pohovka RE_SET 3,5
výš./šír./hĺb. 70/246/83cm
• nerozkladacia

zo systemu creatio (str.14-29)
kreslo CREATIO
výš./šír./hĺb. 88/96/95cm

zo systému clipper (str.122-129) zo systému clipper (str.122-129)
taburetka CLIPPER pravá
pohovka CLIPPER pravá
výš./šír./hĺb. 40/36/73cm
výš./šír./hĺb. 73/205/89cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
134x195cm
•rozmer bez taburetky

zo systemu doors (str.46-57)
taburetka DOORS I
výš./šír./hĺb. 37/58/58cm

zo systemu reset (str.30-41)
pohovka (foto) RE_SET 4
výš./šír./hĺb. 70/266/83cm
• nerozkladacia

zo systemu creatio (str.14-29)
pohovka CREATIO
v š./šír./hĺb. 88/206/95cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 138x206

zo systému clipper (str.122-129)
taburetka CLIPPER pravá
výš./šír./hĺb. 40/36/73cm

zo systému clipper (str.122-129)
rohová sedacia súprava CLIPPER s taburetku ľava
výš./šír./hĺb. 73/212/138cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou
spania, ložná plocha 121x212cm
•rozmer bez taburetky
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všetky sedačky s kolekcie a systémov nájdeš na stranách venovaných týmto systémom
• vonkajšie rozmery čalúneného nábytku sa môžu od uvedených rozmerov líšiť o 3 %. Modely sú dostupné v rôznych druhoch a farbách poťahových látok.

taburetka LINEA I
výš./šír./hĺb. 41/58/50cm

kreslo LINEA
výš./šír./hĺb. 81/91/85cm

taburetka LINEA II
výš./šír./hĺb. 41/64/50cm

kreslo TOP SECRET
výš./šír./hĺb. 96/97/89cm

kreslo CLASSIC
výš./šír./hĺb. 89/101/95cm

taburetka šikma VIP II
výš./šír./hĺb. 42/60/50cm
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pohovka (foto) LINEA 2
výš./šír./hĺb. 81/155/85cm
•nerozkladacia

pohovka LINEA 2,5
výš./šír./hĺb. 81/185/85cm
•nerozkladacia

pohovka TOP SECRET 2R pohovka TOP SECRET 2NB
výš./šír./hĺb. 96/175/89cm
výš./šír./hĺb. 96/157/89cm
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 120x190

pohovka CLASSIC 2R
výš./šír./hĺb. 89/173/95cm
•s možnosťou spania,
ložná plocha 117x190

taburetka obdľžnik VIP I
výš./šír./hĺb. 42/39/85cm

pohovka TOP SECRET
výš./šír./hĺb. 96/227/89cm
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 122x191

rohová sedacia súprava ľava CLASSIC
výš./šír./hĺb. 90/250/175cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 130x195

kreslo VIP
výš./šír./hĺb. 96/97/89cm

pohovka (foto) LINEA 3R
výš./šír./hĺb. 81/226/91cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
98x190

pohovka VIP 3NB
výš./šír./hĺb. 96/217/89cm

pohovka LINEA 3
výš./šír./hĺb. 81/226/85cm
•nerozkladacia

modul - spojovací prvok TOP SECRET
výš./šír./hĺb. 96/95/95cm

pohovka LANO LUX 3DL
výš./šír./hĺb. 89/215/98cm
•ložná plocha 138x195

pohovka VIP 2R
výš./šír./hĺb. 96/175/89cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha
120x190

porovnaj pohovky
rôznych kolekcií a systémov

pohovka LINEA 3,5
výš./šír./hĺb. 81/245/85cm
•nerozkladacia

modul TOP SECRET 1NB pravý
výš./šír./hĺb. 96/77/89cm
• nerozkladacia

taburetka PROSTOKĄT
výš./šír./hĺb. 38/41/32cm

pohovka BIT 3DL
výš./šír./hĺb. 93/204/96cm
•s priestorom na posteľné prádlo a
možnosťou spania, ložná plocha 138x194

modul TOP SECRET 2NB ľavý
výš./šír./hĺb. 96/140/89cm
• nerozkladacia, s priestorom
na posteľné prádlo

taburetka OKRĄGŁA
výš./šír./hĺb. 38/41/41cm

kreslo BARTOSZ
výš./šír./hĺb. 85/77/85cm

modul TOP SECRET 2R pravý
výš./šír./hĺb. 96/156/89cm
•rozkladacia, bez priestoru na posteľné prádlo,
s možnosťou spania, ložná plocha 120x190

pohovka (foto) BARTOSZ NA DREVE
výš./šír./hĺb. 90/190/90cm
•ložná plocha 120x190

pohovka ACANTO LUX 3DL
výš./šír./hĺb. 98(80)/202/98cm
•s priestorom na posteľné prádlo a
možnosťou spania, ložná plocha 144x195

pohovka BARTOSZ MINI
výš./šír./hĺb. 85/175/90cm
•ložná plocha 115x175

pohovka (foto) BARTOSZ
výš./šír./hĺb. 90/190/90cm
•ložná plocha 120x190
pohovka BARTOSZ 200
výš./šír./hĺb. 90/200/90cm
•ložná plocha 120x200

pohovka IDA
výš./šír./hĺb. 84/115/104cm
•s priestorom na posteľné prádlo a možnosťou
spania, ložná plocha 107x195

pohovka MARIA 3DL
výš./šír./hĺb. 94/202/96cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 138x195

pohovka (foto) CLIC-CLAC NA DREWNIE
výš./šír./hĺb. 105/205/90-110cm
•ložná plocha 130x205
wersalka CLIC-CLAC BONELL
výš./šír./hĺb. 105/205/90-110cm
•ložná plocha 130x205

pohovka CLIC-CLAC PIANKA
výš./šír./hĺb.105/205/90-110cm
•ložná plocha 130x205
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všetky sedačky s kolekcie a systémov nájdeš na stranách venovaných týmto systémom
• vonkajšie rozmery čalúneného nábytku sa môžu od uvedených rozmerov líšiť o 3 %. Modely sú dostupné v rôznych druhoch a farbách poťahových látok.

pohovka TRAPEZ
výš./šír./hÍb. 80/165/85cm
•ložná plocha 120x190

pohovka KWADRAT
výš./šír./hÍb. 80/150/90cm
•ložná plocha 120x190

kreslo YOUNG
výš./šír./hÍb. 88/66/76cm

rohová sedacia súprava KWADRAT
výš./šír./hÍb. 83/236/172cm
•ložná plocha 130x210

rohová sedacia súprava pravá FILIP pohovka HUGO
výš./šír./hÍb. 66,5/81/91cm
výš./šír./hÍb. 78/130/90cm
•ložná plocha 78x180
•ložná plocha 120x187

pohovka AUTKO PRAWE
výš./šír./hÍb. 62/146/79cm
•ložná plocha 71x180
dostupná tiež ľavostranná
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pohovka YOUNG
výš./šír./hÍb. 88/200/90cm
•s priestorom na posteľné prádlo a
možnosťou spania, ložná plocha 115x190

pohovka KOKARDKA PRAWA
výš./šír./hÍb. 62/146/79cm
•ložná plocha 71x180
dostupná tiež ľavostranná

pohovka TAMAS
výš./šír./hÍb. 93/198/92cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 123x195

pohovka GRZEŚ
výš./šír./hÍb. 42/190/85cm
•ložná plocha 85x190

taburetka YOUNG
výš./šír./hÍb. 40/66/66cm

rohová sedacia súprava DELFIN
výš./šír./hÍb. 72/192/137*(75)cm
•ložná plocha 135x190
*po dodaní taburetky

pohovka FUTURA
výš./šír./hÍb. 72/198/88cm
•ložná plocha 137x197

pohovka ľavá NOVIS
výš./šír./hÍb. 65/215/85cm
•ložná plocha 81/190

porovnaj pohovky
rôznych kolekcií a systémov

pohovka ŁÓDKA
výš./šír./hÍb. 95/200/100cm
•ložná plocha 126x200

narożnik SURIA
výš./šír./hÍb. 76/225/144cm
•ložná plocha 140x205

pohovka (foto) APOLLO DS
výš./šír./hÍb 90/192/92cm
•ložná plocha 120x190

pohovka DE-LUX
výš./šír./hÍb 69/196/92cm
•ložná plocha 140x196

pohovka RAG TIME
výš./šír./hÍb. 79/153/85cm
•ložná plocha 120x190

pohovka LENA 3DL
výš./šír./hÍb. 86/202/94cm
•ložná plocha 138x195

pohovka DIUNA
výš./šír./hÍb. 70/216/90cm
•ložná plocha 134x190

pohovka (foto) APOLLO DS CHROM
výš./šír./hÍb 95/192/92cm
•ložná plocha 120x190

pohovka MARS
výš./šír./hÍb 90/186/89cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania, ložná plocha 119x186

kreslo DIUNA
výš./šír./hÍb. 75/84/92cm

pohovka APOLLO MINI
výš./šír./hÍb 78/192/82cm
•ložná plocha 95/190

kreslo KIWI OKRĄGŁY
výš./šír./hÍb 96/65/74cm

pohovka APOLLO MINI 200
výš./šír./hÍb 78/200/82cm
•ložná plocha 95x200

kreslo KIWI PROSTOKĄT kreslo KIWI IRYS
výš./šír./hÍb 100/65/72cm
výš./šír./hÍb 99/65/76cm
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všetky predstavené konferenčné stolíky nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

z kolekcií sicret (str.266-271)
konferenčný stolík LAW/70
výš./šír./dĺž. 50/74,5/74,5cm
farba: dub belfort

z kolekcií yoko (str.304-309)
konferenčný stolík LAW/120
výš./šír./dĺž. 45/60/120cm
farba: borovica nigier

z kolekcií orland (str.272-279)
konferenčný stolík LAW/100
výš./šír./dĺž. 52,5/60/105cm
farba: čerešňa orlando

80

z kolekcií orinoko (str.280-285)
konferenčný stolík OLAW 70
výš./šír./dĺž. 50/70/70cm
farba: jelša nigier

z kolekcií orinoko (str.280-285)
konferenčný stolík OLAW 3S
výš./šír./dĺž. 50/62/125cm
farba: jelša nigier

z kolekcií stylius (str.326-333)
konferenčný stolík NLAW
výš./šír./dĺž. 50,5/60/120cm
farba: čerešňa antik

zo systému indiana (str.218-225)
konferenčný stolík JLAW 120
výš./šír./dĺž. 55/60/120cm
farby: dub sutter, antická borovica

z kolekcií bawaria (str.286-293)
konferenčný stolík DLAW 120
výš./šír./dĺž. 54/68/120cm
farba: orech taliansky

z kolekcií ontario (str.310-317)
konferenčný stolík LAW
výš./šír./dĺž. 50,5/60/120cm
farba: javor ontário

zo systému largo (str.104-115)
konferenčný stolík PLAW
výš./šír./dĺž. 55/70/110cm
farba: dub wenge tmavý,
slivka wallis

zo systému largo classic (str.116-121)
konferenčný stolík LAW
výš./šír./dĺž. 55/70/110cm
farba: višňa talianska

porovnaj konferenčné stolíky
rôznych kolekcií a systémov

z kolekcií retro (str.334-341)
konferenčný stolík LAW 120
výš./šír./dĺž. 54/64/120cm
farba: zelená borovica

z kolekcií n.york (str.342-349)
konferenčný stolík GLAW 125
výš./šír./dĺž. 56/65/125cm
farba: jabloň tmavá

zo systému salsa (str.130-135)
konferenčný stolík LAW/120-R
výš./šír./dĺž. 32/64/120cm
farba: orech fineline / linewood
(do vyčerpania skladových zásob)

z kolekcií kent (str.318-325)
konferenčný stolík ELAW 130
výš./šír./dĺž. 51,5/65/130cm
farby: gaštan, jabloň

zo systému wiktor (str.210-211)
konferenčný stolík ława
výš./šír./dĺž. 52,5/60/120cm
farby: jabloň tmavá, orech aosta tmavý

zo systému salsa (str.130-135) oraz z systemu clipper (str.122-129)
konferenčný stolík LAW/100
výš./šír./dĺž. 57,5/65/100cm
farba: orech fineline
v ponuke - doska stola vo farbe: dub svetlý legno

z kolekcií kent (str.318-325)
stolík s nastaviteľnou výškou ELAST 130/170
výš./šír./dĺž. 60-76/67/134-174cm
farby: gaštan, jabloň

zo systému wiktor (str.210-211)
konferenčný stolík ławo-stół
výš./šír./dĺž. 60-76/66/132-172cm
farby: jabloň tmavá, orech aosta tmavý

zo systému clipper (str.122-129)
konferenčný stolík LAW/120-D
výš./šír./dĺž.32/64/120cm
farba: orech fineline / linewood

81

všetky predstavené konferenčné stolíky nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

zo systému doors (str.46-57)
konferenčný stolík HLAW 120/38
výš./šír./dĺž. 38,5/65/120cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému doors (str.46-57)
konferenčný stolík HLAW 120/35
výš./šír./dĺž. 35,5/65/120cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému vis à vis (str.92-103)
konferenčný stolík VLAW/4/12
výš./šír./dĺž. 43,5/60/120cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému vis à vis (str.92-103)
konferenčný stolík VLAWS/4/12
výš./šír./dĺž. 43,5/60/120cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému doors (str.46-57)
konferenčný stolík HLAW 120
výš./šír./dĺž. 50/70/120cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému vis à vis (str.92-103)
konferenčný stolík VLAW/4/6
výš./šír./dĺž. 43,5/60/60cm
farby: čerešňa, čerešňa / vanilka

zo systému

konferenčný stolík KWADRAT RAMKA
výš./šír./dĺž. 45/68/68cm
farby: wenge, višňa primavera, dub bielený
/ wenge, jelša medová, gaštan

konferenčný stolík PROSTOKĄT RAMKA
výš./šír./dĺž. 45/68/110cm
farby: wenge, višňa primavera, dub bielený / wenge, jelša
medová, gaštan

zo systému capslock (str.226-235)
konferenčný stolík CLAW/3/10
výš./šír./dĺž. 35/60/95,5cm
farby: šedý / oranžový, šedý / hruškový, šedý / béžový,
šedý / indigo
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(str.202-209)
konferenčný stolík ŁAWA 120
výš./šír./dĺž. 52,5/59/120cm
farba: jelša

zo systému capslock (str.226-235)
konferenčný stolík CLAW/5/9
výš./šír./dĺž. 45/54/90cm
farby: šedý / oranžový, šedý / hruškový, šedý / béžový,
šedý / indigo

zo systému tip top (str.156-163)
konferenčný stolík TLAW 55/80
výš./šír./dĺž. 52,5/55/80cm
farby: javor, jelša medová

zo systému vis à vis (str.92-103)
konferenčný stolík VLAWS/4/6
výš./šír./dĺž. 43,5/60/60cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému brw (str.194-201)
konferenčný stolík LAWA 5.5/12
výš./šír./dĺž. 53/60/120cm
farba: jelša medová

zo systému tip top (str.156-163)
konferenčný stolík TLAW 55/100
výš./šír./dĺž. 53/55/100cm
farby: javor, jelša medová

porovnaj konferenčné stolíky
rôznych kolekcií a systémov

zo systému reset (str.30-41)
konferenčný stolík ALAW 3/10
výš./šír./dĺž. 31/100/65cm
farba: wenge

zo systému reset (str.30-41)
konferenčný stolík ALAW 5/6
výš./šír./dĺž. 50/65/65cm
farba: wenge

zo systému ringo (str.58-67)
konferenčný stolík LAW_100
výš./šír./dĺž. 54/60/100cm
farba: morioka

zo systému sorrento (str.86-91)
konferenčný stolík LAW/5/7
výš./šír./dĺž. 50/70/70cm
farba: dub canterbury

zo systému affi (str.6-13)
konferenčný stolík LAW/140
výš./šír./dĺž. 49/60/140cm
farba: wenge

zo systému tip top (str.156-163)
konferenčný stolík TLAW 60/120
výš./šír./dĺž. 52,5/60/120cm
farby: javor, jelša medová

zo systému creatio (str.14-29)
konferenčný stolík LAW/110
výš./šír./dĺž. 42/60/106,5cm
farba: wenge

zo systému syriusz (str.182-191)
konferenčný stolík XLAW/5/12
výš./šír./dĺž. 46/58/120cm
farba: javor strassburg

zo systému reset (str.30-41)
konferenčný stolík ALAW 5/12
výš./šír./dĺž. 50/65/120cm
farba: wenge

zo systému sorrento (str.86-91)
konferenčný stolík LAW/5/12
výš./šír./dĺž. 50/70/120cm
farba: dub canterbury

zo systému creatio (str.14-29)
konferenčný stolík LAW/110/S
výš./šír./dĺž. 42/70/106,5cm
farba: wenge

zo systému elippe (str.172-181)
konferenčný stolík ELLAW/4/9
výš./šír./dĺž. 40,5/54/90cm
farba: javor strassburg
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všetky predstavené konferenčné stolíky nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

konferenčný stolík ŁAWO-STÓŁ “38”BIS
výš./šír./dĺž. 59,5-75,5/70/130-170cm
farby: jelša medová, jelša

konferenčný stolík ELIPSA SKLO
výš./šír./dĺž. 57,5/60/110cm
farby: jabloň tmavá, jelša medová, gaštan

konferenčný stolík STADION SKLO
výš./šír./dĺž. 57,5/66/92,5
farby: jelša medová, jabloň tmavá, gaštan,
višňa primavera, buk (do vyčerpania skladových zásob)
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konferenčný stolík KARBON
výš./šír./dĺž. 48/72/118,5cm
farba: jaseň pyramída, okraj - antická čerešňa
(do vyčerpania skladových zásob)

konferenčný stolík ELIPSA
výš./šír./dĺž. 57,5/60/110cm
farby: jabloň tmavá, jelša medová, gaštan

konferenčný stolík STADION
výš./šír./dĺž. 57,5/66/92,5cm
farby: jelša medová, jabloň tmavá, gaštan,
višňa primavera, buk (do vyčerpania skladových zásob)

konferenčný stolík OSZ/58/68
výš./Ø 58/68cm
farby: jelša, jelša medová

konferenčný stolík O/68
výš./Ø 57,5/68cm
farby: jabloň tmavá, gaštan,
jelša medová

konferenčný stolík ŁAWA DUŻA “38”
výš./šír./dĺž. 53,5/60/130cm
farby: jelša, orech

konferenčný stolík O/58/68
výš./Ø 58/68cm
farby: jelša, jelša medová

konferenčný stolík OSZ/68
výš./Ø 57,5/68cm
farby: gaštan, jabloň tmavá, jelša
medová

porovnaj konferenčné stolíky
rôznych kolekcií a systémov

konferenčný stolík ŁAWA KWADRAT 68
výš./šír./dĺž. 52,5/68/68cm
farby: višňa primavera, wenge

konferenčný stolík ŁAWA KWADRAT 87
výš./šír./dĺž. 52,5/87/87cm
farby: višňa primavera, wenge

konferenčný stolík ŁAWA PROSTOKĄT
výš./šír./dĺž. 52,5/68/110cm
farby: višňa primavera, wenge

zo systému pop (str.136-143)
konferenčný stolík KLAW/110/S
výš./šír./dĺž. 53/60/110cm
farby: buk, jelša medová

konferenčný stolík KUBA
výš./šír./dĺž. 58/66/104-138cm
farby: jabloň tmavá, jelša medová, gaštan

konferenčný stolík OB/73/110
výš./Ø 73,5/110cm
(do vyčerpania skladových zásob)
farba: jelša
* stolík k dispozícii vo verzii: OB/73/120
(do vyčerpania skladových zásob)

konferenčný stolík KWADRAT SKLO
výš./šír./dĺž. 41/68/68cm
farba: wenge

zo systému pop (str.136-143)
konferenčný stolík KLAW/S/142
výš./šír./dĺž. 59-75/71,5/142-182cm
farby: buk, jelša medová

konferenčný stolík PROSTOKĄT SKLO
výš./šír./dĺž. 41/68/110cm
farba: wenge
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systém sektorový sorrento
BRW sp.z o.o

Nový systém SORRENTO je charakterizovaný hrubým vpadnutým rámom ako aj veľkým štvorcovým úchytom. Tvar úchytu
zvýrazňuje okraj so strieborným leskom. Prvky sú dostupné v dvoch farebných verziách - 23 prvkov vo farbe dub canterbury a 4 prvky, ktorých vybrané predné časti sú dostupné vo farebnej verzii dub canterbury / sambesi zebrano.

23 prvkov vo farbe dub canterbury a 4 prvky, ktorých vybrané predné časti sú dostupné vo farebnej verzii dub canterbury / sambesi zebrano

skrinka SFK4D/10/10, závesny regál SFW4/10, rohová vitrína REG1W1DN/20/6, stôl STO/8/14, stolička (4 ks) SORRENTO

dub canterbury

dub canterbury /
sambesi zebrano
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1
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoličky str. 300-303

komoda presuvná
KOM3S/6/4
výš./šír./hĺb.
63/44/35,5cm

2
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kancelárský stôl
BIU/8/14
výš./šír./dĺž.
76/70/140cm

stolička
SORRENTO
výš./šír./hĺb.
95/45/51cm

skrinka TV
RTV4S/5/16
výš./šír./hĺb.
51,5/161/60cm

3

konferenčný stolík
LAW/5/7
výš./šír./dĺž.
50/70/70cm

konferenčný stolík
LAW/5/12
výš./šír./dĺž.
50/70/120cm

1
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

systém sektorový

matrac
šír./dĺž.
160/200cm
v ponuke aj rošty
*dostupné rošty:

sorrento

L16/160, L21/160, L16/2x80

prvky dostupné v dvoch farebných
verziách (ostatné jedine vo farbe dub
canterbury)

nočná skrinka
KOM2S/4/5
výš./šír./hĺb.
44,5/49/41,5cm

posteľ
LOZ/160
výš./šír./dĺž.
95/171/211cm

pracovňa
1

vitrína (2ks) REG1W2S/20/6 L, závesny regál SFW/4/10,
skrinka SFK4D/10/10, kancelárský stôl BIU/8/14, komoda
presuvná KOM3S/6/4, komoda KOM4S/9/10

2

vitrína REG1W2S/20/6 L, skrinka SFK4D/10/10, vitrína
REG1W2S/20/6 P, kancelárský stôl BIU/8/14, komoda
presuvná KOM3S/6/4, stolička SORRENTO

3

komoda KOM4S/9/10, skrinka TV RTV4S/5/16, vitrína
REG1W2S/20/6 P, konferenčný stolík LAW/5/7

hlava postele je dostupná aj vo farbe
sambesi zebrano alebo s poťahom

2

skriňa
SZF3D2S/21/16
výš./šír./hĺb.
207/161/63cm

dub canterbury

dub canterbury /
sambesi zebrano

V druhej farebnej verzie
dostupné 4 prvky.

štyri prvky sú dostupné vo farebnej verzii dub canterbury /
sambesi zebrano.

spálňa
1

nočná skrinka (2ks) KOM2S/4/5, posteľ LOZ/160, skriňa
SZF2D2S/20/10

2

nočná skrinka KOM2S/4/5, posteľ LOZ/160
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systém sektorový

regály, skrine, komody, vitríny, skrinky

sorrento iné prvky systému
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

stôl
STO/8/14
výš./šír./dĺž.
76/90/140-180cm

regál závesný
SFW/4/10
výš./šír./hĺb.
42,5/100/33,5cm

stolička
SORRENTO
výš./šír./hĺb.
95/45/51cm

komoda
KOM4S/9/10
výš./šír./hĺb.
90/100/41,5cm

skrinka
SFK2D/9/10
výš./šír./hĺb.
90/100/41,5cm

regál závesný
SFW/4/16
výš./šír./hĺb.
42,5/161/33,5cm

príborník
KOM2D4S/9/16
výš./šír./hĺb.
90/161/41,5cm

zrkadlo
LUS/8/10
výš./šír./hĺb.
82/100/9cm

regál
REG2S/20/6
výš./šír./hĺb.
198/62/41,5cm

rohová vitrína
REG1W1DN/20/6 L/P
výš./šír./hĺb.
198/62/36,5 - 51,5 cm
*osvetlenie v ponuke

vitrína
REG1W2S/20/6 L/P
výš./šír./hĺb.
198/62/41,5cm
*osvetlenie v ponuke

skrinka vysoká
REG1D2S/20/6 L/P
výš./šír./hĺb.
198/62/41,5cm

skriňa
SZF2D2S/20/10
výš./šír./hĺb.
198/100/63cm

skrinka
SFK4D/10/10
výš./šír./hĺb.
102/100/41,5cm

komoda
KOM4S/9/5
výš./šír./hĺb.
90/55,5/41,5cm

skrinka TV: str.88, konferenčný stolík: str.88,
posteľ, nočná skrinka: str.89, 90,
stôl, stolička: str.88, 90, kancelársky stôl: str.88,
skriňa: str.90

dub canterbury

dub canterbury /
sambesi zebrano

prvky dostupné v dvoch farebných
verziách (ostatné jedine vo farbe dub
canterbury)

matrac
šír./dĺž.
160/200cm
v ponuke aj rošty
*dostupné rošty:
L16/160, L21/160, L16/2x80

pohovka
SORRENTO 3DL
výš./šír./hĺb.
92/203/98cm
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nočná skrinka
KOM2S/4/5
výš./šír./hĺb.
44,5/49/41,5cm

posteľ
LOZ/160
výš./šír./dĺž.
95/171/211cm

skriňa
SZF3D2S/21/16
výš./šír./hĺb.
207/161/63cm
skriňa SZF2D2S/20/10, nočná skrinka KOM2S/4/5, posteľ LOZ/160
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systém sektorový vis à vis
Návrh nábytku: Maja Palczewska
Výrobca: BRW sp.z o.o

Asymetrické prvky s tromi výškami umožňujú obojstranné uzavretie kompozície systému. Nástenné dosky s poličkami
a skrinkami so systémom rýchleho zavesenia a zmeny (str.94-95). Bohatý výber stolíkov. Jednoduché tvary, detaily vo
farbe hliníka (nožičky, úchyty, rámy vitrín). 93 prvkov vo farbe: čerešňa, z toho 49 prvkov vo farebnom prevedení čerešňa
/ vanilka.

93 prvkov vo farbe čerešňa

199,5 cm

122 cm
85,5 cm

systém môžu spájať tri výšky orámovania.

dva druhy úchytiek

49 prvkov vo farebnom prevedení čerešňa / vanilka
doska VPN/20/18, polička VPPN/1/5, komoda ľavá V4S/12/5L, komoda pravá V4S/12/5P, polička VPPN/1/8, polička sklenená (2ks) VPSPN/1/8, skrinka TV VRTV/5/8

čerešňa

čerešňa / vanilka

93

1

skrinka TV
VRTV/5/16P
výš./šír./hÍb.
48,5/160/55cm

2

94

skrinka TV
VRTV/5/16L
výš./šír./hÍb.
48,5/160/55cm

skrinka TV
VRTV/5/8
výš./šír./hÍb.
48,5/80/55cm

3

4
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85

systém sektorový

vis à vis
prvky k dispozícii v dvoch farebných
verziách (ostatné výlučne vo farbe
čerešňa)

konferenčný stolík
VLAW/4/6
výš./šír./dÍž.
43,5/60/60cm

konferenčný stolík
VLAWS/4/6
výš./šír./dÍž.
43,5/60/60cm

obývacia izba
1

nočná skrinka ľavá V2S/4/5L, nočná skrinka pravá V2S/4/5P,
doska VPN/20/18, polička na doske (2ks) VOPN/4/5, vitrína
závesná na doske VWPN/4/8, polička na doske VPPN/1/8,
komoda pravá V4S/12/5P, skrinka TV VRTV/5/8, komoda ľavá
V4S/12/5L

2

ľavá VP/1/8, skrinka TV (verzia čerešňa) VRTV/5/16P

3

skrinka VD/8/8, polička (2ks) VP/1/8, skrinka TV (2ks)
VRTV/5/8

4

regál ľavý VO/20/5L, vitrína pravá VW/20/5P, skrinka TV
VRTV/5/8, skrinka závesná (2ks) VDZ/4/8,
polička VP/1/8, komoda ľavá V3S/8/5L, komoda pravá
V3S/8/5P, konferenčný stolík VLAWS/4/6

5

konferenčný stolík VLAWS/4/6

konferenčný stolík
VLAW/4/12
výš./šír./dÍž.
43,5/60/120cm

konferenčný stolík
VLAWS/4/12
výš./šír./dÍž.
43,5/60/120cm

Dve farebné verzie!

čerešňa

čerešňa /
vanilka

5

49 prvkov vo farebnom prevedení čerešňa /
vanilka, ostatné výlučne vo farbe čerešňa
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1
Porovnaj!
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

nočná skrinka
ľavá
V2S/4/5L
výš./šír./hÍb.
40,5/44/36cm

2
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nočná skrinka
pravá
V2S/4/5P
výš./šír./hÍb.
40,5/44/36cm

p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

matrac
šír./dÍž.
89/199cm

matrac
šír./dÍž.
140/199cm

matrac
šír./dÍž.
159/199cm

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/90, L21/90

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/140, L21/140, L16/2x70,
L21/2x70

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/160, L21/160, L16/2x80

posteľ
VLOZ/90
výš./šír./dÍž.
35-60,5/97,5/206,5cm

posteľ
VLOZ/140
výš./šír./dÍž.
35-60,5/148/206,5cm

posteľ
VLOZ/160
výš./šír./dÍž.
35-60,5/166cm/206,5cm

3

1
Porovnaj!
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303

systém sektorový

vis à vis
prvky k dispozícii v dvoch farebných
verziách (ostatné výlučne vo farbe
čerešňa)

stôl
VSTO/7/8
výš./šír./dÍž.
74/85/85-170cm

kreslo
VKRF
výš./šír./hÍb.
85/58/61cm

stôl
VSTOS/7/8
výš./šír./dÍž.
74/85/85-170cm

spálňa
1

polička (4ks) VP/1/8, posteľ VLOZ/140, nočná skrinka ľavá
V2S/4/5L, skriňa VSU2S/21/18, komoda pravá V3S/8/5P,
skrinka VD/8/8

2

nočná skrinka ľavá V2S/4/5L, posteľ VLOZ/160, nočná
skrinka pravá V2S/4/5P, skriňa VSU/22/25
+VSU/22/25-SZKŁO, stolička VKRM

3

skriňa VSU/22/25+VSU/22/25-SKLO, stolička VKRM

stolička
VKRM
výš./šír./hÍb.
96/46/57cm

stolička
VKRT
výš./šír./hÍb.
89/46/55cm

čerešňa

čerešňa /
vanilka

2

jedáleň
1

polička (2ks) VP/1/8, regál (2ks) VO2/8/8, skriňa
VSU4S/20/15, stôl VSTOS/7/8, stolička (2ks) VKRM

2

stôl VSTOS/7/8, stolička (4ks) VKRM, regál ľavý VO/12/5L,
skrinka V2K2S/12/8
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1

doska
VPN/20/18
výš./šír.
199,5/180,5cm

doska
VPN/20/10
výš./šír.
199,5/100,5cm

skrinka
závesná
VDZ/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/26cm

polička
VOZ/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/25,5cm

polička
VOZ/4/5
výš./šír./hÍb.
42,5/50/25,5cm

vitrína
závesná
VWZ/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/26cm

polička
VP/1/8
výš./šír./hÍb.
80/25,5cm

polička
VP/1/5
výš./šír./hÍb.
50/25,5cm

skrinka závesná
na doske
VDPN/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/26cm

polička
na doske
VOPN/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/26cm

polička
na doske
VOPN/4/5
výš./šír./hÍb.
42,5/50/26cm

vitrína závesná
na doske
VWPN/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/26cm

polička na
doske
VPPN/1/8
výš./šír./hÍb.
80/25,5cm

polička na
doske
VPPN/1/5
výš./šír./hÍb.
50/25,5cm

polička sklenená
na doske
VPSPN/1/5
šír./hÍb.
50/22cm

obývacia izba

2
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polička sklenená
na doske
VPSPN/1/8
šír./hÍb.
80/22cm

1

vitrína ľavá V2WB/20/5L, doska VPN/20/18, polička na
doske VOPN/4/8, vitrína závesná na doske VWPN/4/8,
polička na doske (2ks) VPPN/1/8, polička sklenená na
doske VPSPN/1/8, skrinka TV VRTV/5/16L, vitrína pravá
V2WB/20/5P; stolička VKRT,stôl VSTOS/7/8, stolička
VKRM (čerešňa)

2

skrinka vysoká ľavá V2DB/20/5L, doska VPN/20/18, polička
na doske VOPN/4/8, skrinka závesná na doske VDPN/4/8,
polička na doske (2ks) VPPN/1/8,polička sklenená na doske
VPSPN/1/8, skrinka TV VRTV/5/16L, skrinka vysoká pravá
V2DB/20/5P; stolička VKRT, stôl VSTOS/7/8, stolička
VKRM (čerešňa / vanilka)

1
Porovnaj!
všetky predsiene str. 154-155

systém sektorový

zrkadlo
VL/8/8
výš.80/šír.80cm

vešiak
VH/1/8
výš./šír.
12/80cm

skrinka
VK/5/8
výš./šír./hÍb.
48,5/80/36cm

vešiak
VKP/20/5
výš./šír./hÍb.
199,5/54/37cm

predsieň
1

vitrína ľavá VW/20/5L, vešiak VKP/20/5, skrinka závesná
VDZ/4/8, vešiak VH/1/8,
skrinka VK/5/8, zrkadlo VL/8/8, skrinka VK2S/8/8

2

skrinka vysoká ľavá V2DA/20/5L, skrinka závesná VOZ/4/5,
skrinka pravá VD/8/5P

3

skriňa VSUK/20/8, polička VOZ/4/8, regál VO/8/8

2

vis à vis
prvky k dispozícii v dvoch farebných
verziách (ostatné výlučne vo farbe
čerešňa)

skrinka
VK2S/8/8
výš./šír./hÍb.
85,5/80/36cm

čerešňa

čerešňa /
vanilka

3

99

1
Porovnaj!
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259

presuvný stolík
VC/4/4
výš./šír./hÍb.
48/50/40cm

2
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presuvný stolík
VC/6/5
výš./šír./hÍb.
63,5/50/50cm

komoda presuvná
V3S/6/4
výš./šír./hÍb.
58/37/38,5cm

kancelársky stôl
VBIU/7/12
výš./šír./dÍž.
75,5/72/120cm

3

spojka pre stoly
VLACZ/1/7
výš./šír./hÍb.
4/72/72cm

kancelársky stôl
VBIU/7/16
výš./šír./dÍž.
75,5/72/160cm

1
systém sektorový

vis à vis
prvky k dispozícii v dvoch farebných
verziách (ostatné výlučne vo farbe
čerešňa)

stolík
VBIU/7/10
výš./šír./dÍž.
74/59/100cm

stolík
VBIU/7/10K
výš./šír./dÍž.
75,5/59/100cm

stolík
VBIU/7/14
výš./šír./dÍž.
75,5/67/140cm

študentská izba
1

regál VO/12/8, polička VP/1/5, stolík VBIU/7/10, skrinka
bielizníková VDK/20/8, polička VOZ/4/8, skrinka
V2K2S/12/8, posteľ VLOZ/90

2
3

stolík VBIU/7/12K

stolík
VBIU/7/12K
výš./šír./dÍž.
75,5/59/120cm

čerešňa

čerešňa /
vanilka

2

stolík VBIU/7/10

kancelária
1

regál ľavý VO/20/5L, regál VO/20/8, skrinka VDK/20/8,
vitrína ľavá V2WA/20/5L, vitrína pravá V2WA/20/5P, skrinka
VD/8/8; kancelársky stôl VBIU/7/16, presuvný stolík VC/4/4,
kancelársky stôl VBIU/7/12, komoda presuvná V3S/6/4,
spojka pre stoly VLACZ/1/7, kancelársky stôl VBIU/7/16,
presuvný stolík VC/6/5

2

vitrína ľavá VW/8/5L, skrinka VK2S/8/8, vitrína pravá
VW/8/5P, vitrína VWK/20/8, skrinka VD/8/8, regál VO/8/8,
skrinka VD/8/8, stolík VBIU/7/14
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systém sektorový

poličky, regály, skrine, komody, vitríny, skrinky

vis à vis iné prvky systému
Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky skrine str. 146-153

vitrína ľavá
VW/8/5L
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

vitrína ľavá
VW/12/5L
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

vitrína ľavá VW/20/5L, regál pravý VO/20/5P

vitrína pravá
VW/8/5P
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

vitrína pravá
VW/12/5P
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

vitrína ľavá
V2WA/20/5L
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

vitrína ľavá
V2WB/20/5L
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

vitrína pravá
V2WA/20/5P
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

vitrína pravá
V2WB/20/5P
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

skrinka
vysoká ľavá
V2DA/20/5L
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

skrinka
vysoká ľavá
V2DB/20/5L
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

skrinka
vysoká pravá
V2DA/20/5P
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

skrinka
vysoká pravá
V2DB/20/5P
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

projekt čaluneného nábytku: ROBERT KOWALCZYK

•s možnosťou spania
ložná plocha 60x190

iné sofy
vis à vis
nájdete
na str. 72-73

taburetka s
úložným priestorom
VIS À VIS 55x55
výš./šír./
hÍb.40/55/55cm

skriňa + sklo
VSU/22/25
výš./šír./hÍb.
230/241/66cm
+VSU/22/25-SKLO
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taburetka (foto)
s úložným priestorom
kreslo
VIS À VIS 50x70
VIS À VIS
výš./šír./hÍb.
výš./šír./hÍb.
40/70/50cm
75/90/86cm

kreslo rozkladacie
VIS À VIS 1R
výš./šír./hÍb.
75/96/86cm

čelá zásuviek vo vnútri skrine
iba vo farbe vanilka
skriňa
VSU/22/25
výš./šír./hÍb.
230/241/66cm
v ponuke sklo VSU/22/25-SKLO

pohovka
VIS À VIS 2R
výš./šír./hÍb.
75/134/86cm

•s priestorom na posteľné •s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania prádlo a možnosťou spania
ložná plocha 97x190
ložná plocha 115x190

pohovka nerozkladacia
VIS À VIS 2
výš./šír./hÍb.
75/134/86cm

vitrína
VWK/20/8
výš./šír./hÍb.
199,5/80/36cm

pohovka
VIS À VIS 2,5R
výš./šír./hÍb.
75/152/86cm

pohovka nerozkladacia
VIS À VIS 2,5
výš./šír./hÍb.
75/152/86cm

vitrína ľavá
VW/20/5L
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

vitrína pravá
VW/20/5P
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
ložná plocha 145x190

pohovka
VIS À VIS 3R
výš./šír./hÍb.
75/182/86cm

skriňa
VSU2S/21/18
výš./šír./hÍb.
210/182/62cm

pohovka nerozkladacia
VIS À VIS 3
výš./šír./hÍb.
75/182/86cm

vitrína
závesná
VWZ/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/26cm

skrinka
závesná
VDZ/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/26cm

skrinka
VK2S/8/8
výš./šír./hÍb.
85,5/80/36cm

skrinka
VD/8/8
výš./šír./hÍb.
85,5/80/36cm

skrinka ľavá
VD/8/5L
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

skrinka
V2K2S/12/8
výš./šír./hÍb.
122/80/36cm

bar
VDK/12/8
výš./šír./hÍb.
122/80/36cm

skrinka ľavá
VD/12/5L
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

prvky k dispozícii v dvoch farebných
verziách (ostatné výlučne vo farbe
čerešňa)

čerešňa

skriňa
VSU4S/20/15
výš./šír./hÍb.
199,5/146/62cm

polička
VOZ/4/8
výš./šír./hÍb.
42,5/80/25,5cm

polička
VOZ/4/5
výš./šír./hÍb.
42,5/50/25,5cm

skrinka pravá
VD/8/5P
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

komoda ľavá
V3S/8/5L
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

komoda ľavá
V4S/12/5L
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

skrinka pravá
VD/12/5P
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

komoda pravá
V3S/8/5P
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

komoda pravá
V4S/12/5P
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

regál ľavý
VO/8/5L
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

regál ľavý
VO/12/5L
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

regál pravý
VO/8/5P
výš./šír./hÍb.
85,5/50/36cm

regál pravý
VO/12/5P
výš./šír./hÍb.
122/50/36cm

regál
VO/8/8
výš./šír./hÍb.
85,5/80/36cm

regál
VO2/8/8
výš./šír./hÍb.
85,5/80/36cm

regál
VO/12/8
výš./šír./hÍb.
122/80/36cm

skrinky TV: str.94, konferenčné stolíky: str.95,
postele, nočné skrinky: str.96 , stoly, stoličky:
str.97, doska: str.98, prvky predsiene, zrkadla:
str.99, stolíky, kancelárske stoly: str.100-101,
skrine: str.102-103, kreslá, pohovky: str.72-73,
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čerešňa /
vanilka

skriňa
VSUK/20/8
výš./šír./hÍb.
199,5/80/62cm

regál
VO/16/8
výš./šír./hÍb.
161/80/36cm

skrinka bielizníková
VDK/20/8
výš./šír./hÍb.
199,5/80/36cm

skrinka
vysoká ľavá
VD/20/5L
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

skrinka
vysoká pravá
VD/20/5P
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

regál ľavý
VO/20/5L
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

regál pravý
VO/20/5P
výš./šír./hÍb.
199,5/50/36cm

regál
VO/20/8
výš./šír./hÍb.
199,5/80/36cm
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skrinka PRTV2S/4/15, polička PSW/4/11, skrinka PREG4D

systém sektorový largo
Výrobca: Blek Meble sp.z o.o

Jeden systém - osem rôznych štýlov. Ten istý nábytok zmení svoj charakter v závislosti od použitej prednej časti. Všetkých osem verzií charakterizuje hrubý zapustený rám, obklopujúci predné časti vo zvolenom
štýle. Základnými farbami korpusov všetkých 32 prvkov sú dub wenge tmavý a slivka wallis, z toho 17
prvkov: dub wenge tmavý / dub česaný, 17 prvkov: dub wenge tmavý / heban makasar (vysoký lesk),
9 prvkov: dub wenge tmavý / béžové sklo, 5 prvkov: dub wenge tmavý / sibu, 5 prvkov: slivka wallis
/ biely lesk, 5 prvkov: slivka wallis / sibu (eleganza gold).

nová
farba

dub wenge tmavý

32 prvkov v prevedení slivka wallis

5 prvkov v prevedení slivka wallis / biely lesk

5 prvkov v prevedení slivka wallis / sibu

9 prvkov dub wenge tmavý / béžové sklo

17 prvkov dub wenge tmavý / dub česaný

17 prvkov dub wenge tmavý / heban makasar

32 prvkov v prevedení dub wenge tmavý

5 prvkov dub wenge tmavý / sibu

vo verzii dub česaný a heban makasar majú vitríny rámiky s efektom ušľachtilej ocele a tiež také úchyty ako v
skrinkách s uvedenými prednými časťami

dub wenge tmavý /
dub česaný

dub wenge tmavý /
heban makasar

dub wenge tmavý /
béžové sklo

dub wenge tmavý /
sibu

slivka wallis

slivka wallis /
biely lesk

slivka wallis /
sibu
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stôl (rozkladací) PSTO, stolička (4ks) PKRS, príborník
PREG2D1K3S, pozri str.110

106

stół PSTO, stolička (6ks) PKRS, príborník PREG2D1K3S, závesná vitrína PSW1W/4/15, regál PREG/20/6
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1

skrinka TV
PRTV2S/4/15
výš./šír./hĺb.
40,5/151,5/56,5cm

skrinka
PREG3D
výš./šír./hĺb.
94,5/151,5/38cm

skrinka
PREG2D
výš./šír./hĺb.
94,5/106,5/38cm

komoda
PKOM4S/6
výš./šír./hĺb.
94,5/61,5/38cm
*všetky zásuvky

komoda
PKOM5S/6
výš./šír./hĺb.
112,5/61,5/38cm
*všetky zásuvky

príborník
PREG2W1D
výš./šír./hĺb.
94,5/151,5/38cm

spálňa

2
1

skriňa PSZF3D/21/16, nočná skrinka PSZN/5/3, posteľ
PLOZ160, polička (2ks) PSW/4/15, nočná skrinka PSZN/5/3

2

regál PREG/20/6, príborník PREG2D1K3S, skrinka vysoká
PREG1D/20/6

jedáleň
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1

zrkadlo (2ks) PLUS/11/8, skrinka PREG4D, stôl PSTO,
stolička (2ks) PKRS

2

stôl PSTO, stolička (4ks) PKRS, príborník PREG2D1K3S,
regál PREG/20/6

1
systém sektorový

prvky dostupné v farbe: dub wenge tmavý
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / dub česaný
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / heban makasar
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / béžové sklo
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / sibu
prvky dostupné vo farbe: slivka wallis
prvky dostupné v prevedení: slivka wallis / biely lesk
prvky dostupné v prevedení: slivka wallis / sibu
vo verzii dub česaný a heban makasar vitríny majú rám s efektom ušľachtilej
ocele a úchytky rovnaké ako v skrinkách s vyššie uvedenými dvierkami

vitrína
PREG1W/20/6
výš./šír./hĺb.
202,5/61,5/38cm

2

skrinka vysoká
PREG1D/20/6
výš./šír./hĺb.
202,5/61,5/38cm

dub
wenge
tmavý

dub wenge
tmavý /
dub česaný

dub wenge
tmavý /
heban makasar

dub wenge
tmavý /
béžové sklo

dub wenge
tmavý /
sibu

largo

slivka
wallis

slivka wallis /
biely lesk

slivka wallis /
sibu

3
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1
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303

zrkadlo
PLUS/8/8
výš./šír./hĺb.
88,5/88,5/4,5cm

konferenčný stolík
PLAW
výš./šír./dĺž.
55/70/110cm

2
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stôl
PSTO
výš./šír./dĺž.
75/85,5/130-180cm

stolička
PKRS
výš./šír./hĺb.
93/43/49cm

regál
PREG/20/6
výš./šír./hĺb.
202,5/61,5/38cm

zrkadlo
PLUS/11/8
výš./šír./hĺb.
80/106,5/4,5cm

3
Porovnaj!
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259

kancelárský stôl
PBIU/7/12
výš./šír./dĺž
75/72/120cm

spojka pre stoly
PLACZ/1/7
výš./šír./hÍb.
3,6/72/72cm

systém sektorový

polička
PSW/4/11
výš./šír./hÍb.
40/106,5/30cm

polička
PSW/4/15
výš./šír./hÍb.
40/151,5/30cm

polička
PP/1/11
výš./šír./hÍb.
3,5/106,5/25cm

polička
PP/1/15
výš./šír./hÍb.
3,5/151,5/25cm

kancelárský stôl
PBIU/7/16
výš./šír./dĺž
75/72/160cm

obývacia izba

4
1
2
3

largo

dub
wenge
tmavý

slivka
wallis

5

konferenčný stolík PLAW, skrinka vysoká PREG1D/20/6,
skrinka PREG3D, polica PP/1/15,
regál (2ks) PREG/20/6, nočná skrinka PSZN/5/3
stôl PSTO, stolička (4ks) PKRS, príborník PREG2D1K3S,
stôl PSTO, stolička (4ks) PKRS, príborník PREG2D1K3S,
regál PREG/20/6

4

závesná vitrína PSW1W/4/15, polička PSW/4/15

5

skrinka TV PRTV2S/4/15 (dub wenge tmavý /béžové sklo),
polička (2ks) PSW/4/15
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1
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

komoda
PKOM4S/11
výš./šír./hĺb.
94,5/106,5/38cm

matrac
šír./dĺž.
140/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/140, L21/140, L16/2x70,
L21/2x70

posteľ
PLOZ140
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/147/206cm

nočna skrinka
PSZN/5/3
výš./šír./hĺb.
34,5/51,5/38cm
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v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/160, L21/160, L16/2x80

posteľ
PLOZ160
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/165/206cm

spálňa

2

p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

matrac
šír./dĺž.
159/199cm

1

skriňa PSZF3D/21/16, nočná skrinka (2ks) PSZN/5/3, posteľ
PLOZ160, komoda PKOM4S/11

2

komoda PKOM4S/11

3

nočna skrinka PSZN/5/3

skriňa
PSZF3D/21/16
výš./šír./hĺb
212,5/166,5/62cm

3

1
systém sektorový

prvky dostupné v farbe: dub wenge tmavý
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / dub česaný
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / heban makasar
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / béžové sklo
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / sibu
prvky dostupné vo farbe: slivka wallis
prvky dostupné v prevedení: slivka wallis / biely lesk
prvky dostupné v prevedení: slivka wallis / sibu
vo verzii dub česaný a heban makasar vitríny majú rám s efektom ušľachtilej
ocele a úchytky rovnaké ako v skrinkách s vyššie uvedenými dvierkami

dub
wenge
tmavý

Základná
verzia!
Základná farba korpusov
všetkých 32 prvkov je
dub wenge tmavý.
32 prvkov je dostupných
v prevedení dub wenge
tmavý alebo slivka wallis:
korpus + dvierka

dub wenge
tmavý /
dub česaný

dub wenge
tmavý /
heban makasar

dub wenge
tmavý /
sibu

dub wenge
tmavý /
béžové sklo

pracovňa
1

skrinka vysoká PREG1D/20/6, regál PREG/20/6, skrinka
PREG3D, polička PSW/4/15, skrinka PREG2D, kancelárský
stôl PBIU/7/12, stolička PKRS

2

skrinka PREG3D (dub wenge tmavý / dub česaný)

largo

slivka
wallis

slivka wallis /
biely lesk

slivka wallis /
sibu

2
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systém sektorový

poličky, regále, skrine, komody, vitríny, skrine

largo iné prvky systému
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

prvky dostupné v farbe: dub wenge tmavý
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / dub česaný
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / heban makasar
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / béžové sklo
prvky dostupné podľa výberu: dub wenge tmavý / sibu
prvky dostupné vo farbe: slivka wallis
prvky dostupné v prevedení: slivka wallis / biely lesk
prvky dostupné v prevedení: slivka wallis / sibu
vo verzii dub česaný a heban makasar vitríny majú rám s efektom ušľachtilej
ocele a úchytky rovnaké ako v skrinkách s vyššie uvedenými dvierkami

dub
wenge
tmavý

dub wenge
tmavý /
dub česaný

dub wenge
tmavý /
heban makasar

dub wenge
tmavý /
béžové sklo

dub wenge
tmavý /
sibu

slivka
wallis

slivka wallis /
biely lesk

slivka wallis /
sibu

zrkadlo
PLUS/11/8
výš./šír./hĺb.
80/106,5/4,5cm

zrkadlo
PLUS/8/8
výš./šír./hĺb.
88,5/88,5/4,5cm

komoda
PKOM5S/6
výš./šír./hĺb.
112,5/61,5/38cm

skrinka
PREG2D
výš./šír./hĺb.
94,5/106,5/38cm

skrinka
PREG3D
výš./šír./hĺb.
94,5/151,5/38cm

komoda
PKOM5S/6
výš./šír./hĺb.
112,5/61,5/38cm

skrinka
PREG4D
výš./šír./hĺb.
112,5/106,5/38cm

skrinka
PREG2D1K3S
výš./šír./hĺb.
112,5/156,5/38cm

polička
PP/1/11
výš./šír./hĺb.
3,5/106,5/25cm

polička
PP/1/15
výš./šír./hĺb.
3,5/151,5/25cm

polička
PSW/4/11
výš./šír./hĺb.
40/106,5/30cm

polička
PSW/4/15
výš./šír./hĺb.
40/151,5/30cm

závesná vitrína
PSW1W/4/11
výš./šír./hĺb.
40/106,5/30cm

závesná vitrína
PSW1W/4/15
výš./šír./hĺb.
40/151,5/30cm

•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania,
ložná plocha 115x190

pohovka
LARGO
výš./šír./hĺb.
85/226/95cm

príborník
PREG2W1D
výš./šír./hĺb.
94,5/151,5/38cm

vitrína
PREG3W
výš./šír./hĺb.
94,5/151,5/38cm

skrinka TV
PRTV2S/4/15
výš./šír./hĺb.
40,5/151,5/56,5cm

matrac
šír./dĺž.
140/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

regál
PREG/20/6
výš./šír./hĺb.
202,5/61,5/38cm
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vitrína
PREG1W/20/6
výš./šír./hĺb.
202,5/61,5/38cm

skrinka vysoká
PREG1D/20/6
výš./šír./hĺb.
202,5/61,5/38cm

skriňa
PSZF2D/20/10
výš./šír./hĺb.
202,5/106,5/62cm

kreslo
LARGO
výš./šír./hĺb.
85/97/88cm

nočna skrinka
PSZN/5/3
výš./šír./hĺb.
34,5/51,5/38cm

posteľ
PLOZ140
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/147/206cm

matrac
šír./dĺž.
159/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/160, L21/160,
L16/2x80

posteľ
PLOZ160
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/165/206cm

skriňa
PSZF3D/21/16
výš./šír./hĺb.
212,5/166,5/62cm

skrinka PREG4D, regál PREG/20/6
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systém sektorový largo classic
Prvý klasický sektorový systém vo farebnom prevedení patinovaná višňa talianska. Vypuklé dvierka obklopené hrubým rámom, jemné mosadné úchytky – to sú hlavné znaky tohoto systému. Stojacie prvky sú charakteristické masívnym frézovaným soklom. 27 prvkov vo farbe višňa talianska

27 prvkov vo farbe višňa talianska

vitrína závesná SW1W/4/15, skrinka REG3D, regál (2ks) REG/20/6

vitrína závesná SW1W/4/15, vitrína závesná SW1W/4/11, skrinka TV RTV2S/4/15, skrinka REG4D, konferenčny stolík PLAW

višňa talianska
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1
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303

konferenčný stolík
LAW
výš./šír./dÍž.
55/70/110cm

stôl
STO
výš./šír./dÍž.
75/85,5/130-180cm

obývacia izba

2
1

vitrína závesná SW1W/4/15, regál závesný (2ks) SW/4/11,
skrinka TV RTV2S/4/15, vitrína (2ks) REG2W, stôl STO,
stolička (3ks) PKRS

2

vitrína závesná (2ks) SW1W/4/15, stôl STO, stolička PKRS,
príborník REG2D1K3S

spálňa
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1

skriňa SZF2D/20/10, posteľ LOZ 140, nočná skrinka
SZN/5/3, regál REG/20/6, komoda (2ks) KOM4S/11

2

nočná skrinka SZN/5/3, posteľ LOZ 140

3

úchyt

1
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

nočná skrinka
SZN/5/3
výš./šír./hÍb.
36/51/38cm

2

matrac
šír./dĺž.
140/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/140, L21/140, L16/2x70,
L21/2x70

posteľ
LOZ 140
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/147/206cm

systém sektorový

matrac
šír./dĺž.
159/199cm

posteľ
LOZ 160
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/165/206cm

largo
classic

zrkadlo
LUS/8/8
výš./šír./hÍb.
88,5/88,5/4,5cm

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/160, L21/160, L16/2x80

komoda
KOM4S/11
výš./šír./hÍb.
96/106,5/38cm

skriňa
SZF3D/21/16
výš./šír./hÍb.
214/166,5/62cm

višňa
talianska

3
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systém sektorový

poličky, regále, skrine, komody, vitríny, skrine

largo iné prvky systému
classic
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

zrkadlo
LUS/11/8
výš./šír./hÍb.
80/106,5/4,5cm

zrkadlo
LUS/8/8
výš./šír./hÍb.
88,5/88,5/4,5cm

regál závesný
SW/4/11
výš./šír./hÍb.
40/106,5/30cm

skrinka
REG4D
výš./šír./hÍb.
114/106,5/38cm

komoda
KOM5S/6
výš./šír./hÍb.
114/61,5/38cm

regál závesný
SW/4/15
výš./šír./hÍb.
40/151,5/30cm

vitrína závesná
SW1W/4/15
výš./šír./hÍb.
40/151,5/30cm

vitrína závesná
SW1W/4/11
výš./šír./hÍb.
40/106,5/30cm

príborník
REG2D1K3S
výš./šír./hÍb.
114/156,5/38 cm

konferenčne stolíky: str. 118,
skrinka TV: str. 120,
postele: str. 119, 120, stôl, stolička: str.118,
skrine: str. 119, 120

višňa
talianska
matrac matrac
šír./dĺž. šír./dĺž.
140/199cm 159/199cm
posteľ
LOZ 140
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/147/206cm

posteľ
LOZ 160
výš./šír./dĺž.
70,5-42,5/165/206cm

*dostupné rošty:
L16/140, L21/140, L16/2x70, L16/160, L21/160,
L21/2x70 L16/2x80

vitrína
REG1W/20/6
výš./šír./hÍb.
204/61,5/38cm

regál
REG/20/6
výš./šír./hÍb.
204/61,5/38cm

regál
REG1D/20/6
výš./šír./hÍb.
204/61,5/38cm

skriňa
SZF2D/20/10
výš./šír./hÍb.
207/106,5/62 cm

nočná skrinka
SZN/5/3
výš./šír./hÍb.
36/51/38cm

v ponuke aj rošty

skriňa
SZF3D/21/16
výš./šír./hÍb.
214/166,5/62cm

* p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

120

regál závesný SW/4/15, vitrína REG2W1D

121

122

systém sektorový clipper
Charakteristické zaoblenie vonkajšej hrany dvierok, dva druhy úchytiek, dvierka vo vitríne s hliníkovými rámami a bielym
matným sklom. Systém vystupuje v jednom farebnom prevedení. 80 segmentov vo farebnom prevedení orech fineline
/ dub legno.

80 segmentov vo farebnom prevedení orech fineline / dub legno

zaoblenie vonkajšej hrany dvierok

2 druhy úchytiek

skrinka TV RTV2SO-2S, vitrína ľavá KOM1D1S-1W1SL, vitrína závesná SZW1D/150-1A, skrinka TV RTV4S-4S

orech fineline / dub legno

123

1
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85

v ponuke taktiež
s vrchnou doskou vo
farbe: dub svetlý legno

konferenčný stolík
LAW/100
výš./šír./dÍž.
57,5/65/100cm

2
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konferenčný stolík
LAW/120-D
výš./šír./dÍž.
32/64/120cm

podstavec
POD2S-2S
výš./šír./hÍb.
26,5/147,5/56,5cm

skrinka TV
RTV2SO-2S
výš./šír./hÍb.
41/147,5/56,5cm

3

skrinka TV
RTV1S-1S
výš./šír./hÍb.
41/97,5/56,5cm

skrinka TV
RTV4S-4S
výš./šír./hÍb.
46/147,5/56,5cm

skrinka TV
RTV2S-2S
výš./šír./hÍb.
46/97,5/56,5cm

1
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

nočná skrinka ľavá
KOM2S-2SL
výš./šír./hÍb.
39,5/49,5/34,5cm

*p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

matrac
šír./dĺž.
90/199cm

matrac
šír./dĺž.
159/199cm

matrac s rámom
bonell alebo molitan

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/160, L21/160, L16/2x80

posteľ
LOZ/90-D
výš./šír./dĺž.
40,5-65,5/95/206,5cm

posteľ
LOZ/160-D
výš./šír./dĺž.
33-63/164/204,5cm

obývacia izba
1

skrinka závesná (2ks) SZW1D/150-1D, polička (3ks)
SZW2D-O, vitrína závesná SZW1D/150-1A, skrinka TV
RTV4S-4S, konferenčný stolík LAW/120-D

2

vitrína závesná (3ks) SZW1D/30-1A, podstavec (2ks)
POD2S-2S

3

skrinka závesná SZW1D/30-1DL, skrinka závesná
SZW1D/30-1DI, skrinka závesná SZW1D/30-1DP,
podstavec (2ks) POD2S-2S

nočná skrinka pravá
KOM2S-2SP
výš./šír./hÍb.
39,5/49,5/34,5cm

Asymetryczne elementy pozwalające na obustronne zamykanie kompozycji układu.

systém sektorový

clipper

skriňa
SZF3D2S-2D1D2S
výš./šír./hÍb.
202,5/147,5/56,5cm

orech fineline /
dub legno

2

spálňa
1

skriňa (2ks) SZF2D2S-2D2S, komoda ľavá KOM5S/50-5SL,
komoda (2ks) KOM5S/100-4SI, komoda pravá KOM5S/505SP, nočná skrinka ľavá KOM2S-2SL, posteľ LOZ/160-D,
nočná skrinka pravá KOM2S-2SP

2

komoda ľavá KOM5S/50-5SL, komoda (2ks)
KOM5S/100-4SI, komoda pravá KOM5S/50-5SP

125
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skrinka REG4D-4D, skrinka závesná SZW1D/150-1D, skrinka TV RTV4S-4S, vitrína ľavá REG1D2S-1W2SL, vitrína pravá REG1D2S-1W2SP, konferenčný stolík LAW/120-D
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systém sektorový

poličky, regále, skrine, komody, vitríny, skrine

clipper iné prvky systému
Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303

polička
POL/100
výš./šír./hÍb.
3/97,5/24cm

polička
POL/150
výš./šír./hÍb.
3/147,5/24cm

skrinka závesná
SZW1D/100-1D
výš./šír./hÍb.
32/97,5/29,5cm

skrinka závesná
SZW1D/150-1D
výš./šír./hÍb.
32/147,5/29,5cm

polička
SZW/100-O
výš./šír./hÍb.
32/97,5/27,5cm

polička
SZW2D-O
výš./šír./hÍb.
32/147,5/27,5cm

vitrína závesná
SZW1D/100-1A
výš./šír./hÍb.
32/97,5/29,5cm

vitrína závesná
SZW1D/150-1A
výš./šír./hÍb.
32/147,5/29,5cm

skrinka závesná
SZW2D-2D
výš./šír./hÍb.
32/147,5/29,5cm

v ponuke taktiež
s vrchnou doskou vo
farbe: dub svetlý legno

vitrína ľavá
KOM1D/81WL
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

vitrína ľavá
KOM1D/101WL
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

vitrína pravá
KOM1D/81WP
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

vitrína pravá
KOM1D/101WP
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

vitrína
KOM1D/81A
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

vitrína
vitrína
KOM1D/10KOM4D1A
4W
výš./šír./hÍb.
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm 104,5/97,5/39cm

stolička
HKRS
výš./šír./hÍb.
92/45/50cm

vitrína
KOM1D1S1A1SI
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

stolík
BIU/120-1D1S
výš./šír./dĺž.
75,5/67/118cm

stôl
STO/140
výš./šír./dĺž.
78/85/140-180cm

vitrína ľavá
KOM1D1S1W1SL
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

vitrína pravá
KOM1D1S1W1SP
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

regál
KOM1D1S1SI
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

regál ľavý
KOM1D1S1SL
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

regál pravý
KOM1D1S1SP
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

stolík
BIU/160-2D2S
výš./šír./dĺž.
75,5/67/160cm

skrinka
KOM1D/101DI
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

skrinka ľavá
KOM1D/101DL
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

skrinka pravá
KOM1D/101DP
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

konferenčný stolík: str.124, skrinky TV: str.124, postele: str.125,
kancelárske stôly: str.128, stôl, stolička: str.128, skrine: str. 125,
128-129, závesné prvky: str.128-129, taburetky, pohovky: str.129

orech fineline /
dub legnoo

skriňa
SZF3D2S-2D1D2S
výš./šír./hÍb.
202,5/147,5/56,5cm
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vitrína
REG4D4W
výš./šír./hÍb.
202,5/97,5/39cm

vitrína
REG1D2S1A2SI
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

vitrína ľavá
REG1D2S1W2SL
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

vitrína pravá
REG1D2S1W2SP
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

regál
REG1D2S2SI
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

regál ľavý
REG1D2S2SL
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

regál pravý
REG1D2S2SP
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

skrinka
REG1D2S1D2SI
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

skrinka ľavá
REG1D2S1D2SL
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

skrinka pravá
REG1D2S1D2SP
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

vitrína závesná
SZW4D-4W
výš./šír./hÍb.
99,5/97,5/29,5cm

skrinka závesná
SZW4D-4D
výš./šír./hÍb.
99,5/97,5/29,5cm
skrinka závesná
SZW1D/30-1DI
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

zrkadlo
LUS/100-D
výš./šír./hÍb.
77,5/97,5/2,5cm

zrkadlo
LUS/50-D
výš./šír./hÍb.
97,5/49,5/2,5cm

komoda
KOM4D4D
výš./šír./hÍb.
104,5/97,5/39cm

komoda
KOM4D4DI
výš./šír./hÍb.
104,5/97,5/39cm

skrinka závesná
SZW1D/30-1DL
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

skrinka závesná
SZW1D/30-1DP
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

skrinka
KOM1D/81DI
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

skrinka ľavá
KOM1D/81DL
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

skrinka pravá
KOM1D/81DP
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

skrinka
KOM1D1S1D1SI
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

skrinka ľavá
KOM1D1S1D1SL
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

skrinka pravá
KOM1D1S1D1SP
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

regál závesný
SZW1D/30-O
výš./šír./hÍb.
119/30/27,5cm

regál závesný
SZW1D/30-1A
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

komoda ľavá
KOM4S/504SL
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

komoda pravá
KOM4S/504SP
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

komoda ľavá
KOM5S/505SL
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

komoda pravá
KOM5S/505SP
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

komoda
KOM4S/504SI
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

komoda
KOM4S/1004SI
výš./šír./hÍb.
85/97,5/39cm

komoda
KOM4S/1004S
výš./šír./hÍb.
85/97,5/39cm

komoda
KOM5S/505SI
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

komoda
KOM5S/1005SI
výš./šír./hÍb.
104,5/97,5/39cm

komoda
KOM5S/1005S
výš./šír./hÍb.
104,5/97,5/39cm

projekt čalúneného nábytku: Robert Kowalczyk
soklové lišty na kreslách a pohovkách sú
dostupné vo farbách: wenge alebo dub legno

skrinka
REG4D4D
výš./šír./hÍb.
202,5/97,5/39cm

skriňa
SZF2D2S2D2S
výš./šír./hÍb.
202,5/97,5/56,5cm

skriňa
SZF3D2S3D2S
výš./šír./hÍb.
202,5/147,5/56,5cm

taburetka CLIPPER
pravá
výš./šír./hÍb.
40/36/73cm

pohovka CLIPPER
pravá
výš./šír./hÍb.
73/205/89cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania 134x195cm

taburetka CLIPPER
pravá
výš./šír./hÍb.
40/36/73cm

rohová sedacia súprava ľava CLIPPER
s taburetku
výš./šír./hÍb.
73/212/138cm
•s priestorom na posteľné prádlo
a možnosťou spania 121x212cm
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systém sektorový salsa
*do vyčerpania skladových zásob

Ľahko klasický systém nábytku v teplom farebnom prevedení orech fineline (korpusy) alebo linewood (dvierka
- s vyhľbeným rámom). Jemné úchytky, mliečne sklo vo vitrínach. 59 segmentov vo farbe orech fineline / linewood.

skrinka závesná (2ks) SZW4D-R4D, skrinka REG1D2S-R1D2S L, regál REG1D2S-R2S, stolík BIU/160-R2D2S

orech fineline / linewood

131

1
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365
* p.č.: L16/2x80 - L počet líšt,
2x80 šírka roštu

nočná skrinka
KOM2S-R2S
výš./šír./hÍb.
39,5/49,5/34,5cm

spálňa
1

skrinka TV RTV2S-R2S, zrkadlo LUS/100-R, komoda (2ks)
KOM5S/50-R5S, nočná skrinka KOM2S-R2S,
posteľ LOZ/160-R, skriňa SZF3D2S-R3D2S,
konferenčný stolík LAW/120-R

2

komoda KOM4S/100-R4S, nočná skrinka KOM2S-R2S,
posteľ LOZ/160-R

jedáleň
1

stôl STO-140, skrinka REG1D2S-R1D2S L/P, regál (2ks)
REG1D2S-R2S, vitrína (2ks) REG1D2S-R1W2S L/P

2

vitrína závesná (2ks) SZW4D-R4W

3

regál (2ks) REG1D2S-R2S, vitrína REG4D-R4W, skrinka TV
RTV4S-R4S, skrinka závesná SZW1D/150-R1D, vitrína
(2ks) REG1D2S-R1W25 L/P, konferenčný stolík
LAW/120-R

132

posteľ
LOZ/160-R
výš./šír./dĺž.
33-63/164/204,5cm

posteľ
LOZ/90-R
výš./šír./dĺž.
40,5-65,5/95/206,5cm

2

skriňa so zrkadlom
SZF3D2S-R2D1W2S
výš./šír./hÍb.
202,5/147,5/56,5cm

konferenčný stolík
LAW/120-R
výš./šír./dĺž.
32/64/120cm

1
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303

systém sektorový

salsa

v ponuke taktiež s vrchnou doskou
vo farbe: dub svetlý legno

v ponuke taktiež s vrchnou doskou vo
farbe: dub svetlý legno

konferenčný stolík
LAW/100
výš./šír./dÍž.
57,5/65/100cm

2

stolička
HKRS
výš./šír./hÍb.
92/45/50cm

stôl
STO-140
výš./šír./dÍž.
78/85/140-180cm

vitrína
REG1D2S-R1W2S L/P
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

vitrína
REG4D-R4W
výš./šír./hÍb.
202,5/97,5/39cm

orech fineline /
linewood

3
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systém sektorový

poličky, regály, skrine, komody, vitríny, skrinky

salsa iné prvky systému
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153

skrinka závesná
SZW1D/100-R1D
výš./šír./hÍb.
32/97,5/29,5cm

vitrína závesná
SZW1D/100-R1W
výš./šír./hÍb.
32/97,5/29,5cm

regál závesný
SZW1D/30-O
výš./šír./hÍb.
119/30/27,5cm

skrinka závesná
SZW1D/150-R1D
výš./šír./hÍb.
32/147,5/29,5cm

polička
SZW2D-O
výš./šír./hÍb.
32/147,5/27,5cm

polička
POL/100
výš./šír./hÍb.
3/97,5/24cm

polička
POL/150
výš./šír./hÍb.
3/147,5/24cm

skrinka závesná
SZW4D-R4D
výš./šír./hÍb.
99,5/97,5/29,5cm

vitrína závesná
SZW4D-R4W
výš./šír./hÍb.
99,5/97,5/29,5cm

vitrína závesná
SZW1D/30-R1WL
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

zrkadlo
LUS/100-R
výš./šír./hÍb.
77,5/97,5/2cm

podstavec
POD2S-R2S
výš./šír./hÍb.
26,5/147,5/56,5cm

stolík
BIU/120-R1D1S
výš./šír./dÍž.
75,5/67/118cm

skrinka závesná
SZW1D/30-R1DL
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

skrinka závesná
SZW2D-R2D
výš./šír./hÍb.
32/147,5/29,5cm

vitrína závesná
SZW1D/150-R1W
výš./šír./hÍb.
32/147,5/29,5cm

polička
SZW/100-O
výš./šír./hÍb.
32/97,5/27,5cm

vitrína závesná
SZW1D/30-R1WP
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

stolík
BIU/160-R2D2S
výš./šír./dÍž.
75,5/67/160cm

skrinka TV
RTV2S-R2S
výš./šír./hÍb.
46/97,5/56,5cm

vitrína ľavá vitrína pravá
KOM1D/8- KOM1D/8R1WL R1WP
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

vitrína ľavá vitrína pravá
vitrína ľavá vitrína pravá
KOM1D/10- KOM1D/10- KOM1D1S- KOM1D1SR1W1SL R1W1SP
R1WL R1WP
výš./šír./hÍb.
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm
104,5/49,5/39cm

vitrína
KOM4DR4W
výš./šír./hÍb.
104,5/97,5/39cm

regál
KOM1D1SR1S
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm

skrinka TV
RTV4S-R4S
výš./šír./hÍb.
46/147,5/56,5cm

komoda
KOM4S/100R4S
výš./šír./hÍb.
85/97,5/39cm

skrinka
KOM4DR4D
výš./šír./hÍb.
104,5/97,5/39cm

skrinka TV
RTV1S-R1S
výš./šír./hÍb.
41/97,5/56,5cm

komoda
KOM4S/50R4S
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

komoda
KOM5S/100R5S
výš./šír./hÍb.
104,5/97,5/39cm

skrinka závesná
SZW1D/30-R1DP
výš./šír./hÍb.
119/30/29,5cm

zrkadlo
LUS/50-R
výš./šír./hÍb.
97,5/49,5/2cm

skrinka TV
RTV2SO-R2S
výš./šír./hÍb.
41/147,5/56,5cm

skrinka ľavá skrinka pravá
KOM1D/8- KOM1D/8R1DL R1DP
výš./šír./hÍb.
85/49,5/39cm

komoda skrinka ľavá skrinka pravá skrinka ľavá skrinka pravá
KOM5S/50- KOM1D/10- KOM1D/10- KOM1D1S- KOM1D1SR1D1SL R1D1SP
R1DL R1DP
R5S
výš./šír./hÍb.
výš./šír./hÍb.
výš./šír./hÍb.
104,5/49,5/39cm
104,5/49,5/39cm
104,5/49,5/39cm

skrinky TV: str.134, kancelárske stôly:
str.134, konferenčné stolíky: str.133,
stoličky, kancelárske stôly: str.133,
postele: str.132, závesné prvky:
str.134, skrine: str.132, 134
orech fineline /
linewood

vitrína
REG1D2SR1W2S L/P
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm
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vitrína
REG4DR4W
výš./šír./hÍb.
202,5/97,5/39cm

regál
REG1D2SR2S
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

skrinka
REG4DR4D
výš./šír./hÍb.
202,5/97,5/39cm

skrinka
SZF2D2SR2D2S
výš./šír./hÍb.
202,5/97,5/56,5cm

skrinka
REG1D2SR1D2S L/P
výš./šír./hÍb.
202,5/49,5/39cm

skriňa
SZF3D2SR3D2S
výš./šír./hÍb.
202,5/147,5/56,5cm

komoda KOM4S/100- R4S, nočná skrinka KOM2S-R2S
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systém sektorový pop
Moderná línia, charakteristický soft na hranách čiel, bohatý výber skríň a stolíkov s nástavcami. Možnosť inštalácie rohových dielov (symbol:
). 77 prvkov vo farbách: jelša medová a buk.

2 farebné prevedenia

skrinka vysoká KD/19/5, regál KR1S/13/9, skrinka TV KRTV/5/6, vitrína KW2S/19/5, skrinka KD/11/7

vitrína KW2S/19/5, polička KP/1/9, regál (2ks) KO/8/4, skrinka TV KRTV1S/7/9, vitrína KW2S/19/5
buk

jelša medová
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1
Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303

skrinka TV
KRTVD1S/5/9
výš./šír./hĺb.
51/90/58cm

skrinka TV
KRTV/5/6
výš./šír./hĺb.
55/65/50,5cm

konferenčný stolík
KLAW/110/S
výš./šír./dĺž.
53/60/110cm

skrinka TV
KRTV1S/7/9
výš./šír./hĺb.
69/90/50,5cm

obývacia izba

2
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stolička
TOP
výš./šír./hĺb.
96/42/50cm

konferenčný stolík
KLAW/S/142
výš./šír./dĺž.
59-75/71,5/142-182cm

1

skrinka KD3SO/11/11, stôl KSTO 10/2, vitrína KW2S/19/5,
polička KP/1/11, skrinka KD4S/8/11, vitrína KW2S/19/5

2

skrinka TV KRTV/5/6

3

stôl KSTO/10/2, skrinka KD3SO/11/11, vitrína KW2S/19/5

1

skriňa KSU/19/11, komoda K6S/11/5, nočná skrinka (2ks)
K1S/4/4, posteľ KLOZ/140

2

nočná skrinka (2ks) K1S/4/4, posteľ KLOZ/140, polička
(2ks) KP/1/7, komoda K4S/7/4, skriňa KSU2S/19/5, skriňa
KSU2S/19/7, skriňa KSU2S/19/5

spálňa

3

stôl
KSTO/10/2
výš./šír./dĺž.
75/80/100-200cm

1
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

nočná skrinka
K1S/4/4
výš./šír./hĺb.
43/39/33,5cm

matrac
šír./dĺž.
90/199cm

matrac
šír./dĺž.
140/199cm

matrac na drevenom rame
bonell alebo molitan

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

posteľ
KLOZ/90
výš./šír./dĺž.
44-55/94/204,5cm

posteľ
KLOZ/140
výš./šír./dĺž.
40-55/147/204,5cm

systém sektorový

pop

skriňa
KSU/19/11
výš./šír./hĺb.
198,5/109,5/55cm

skriňa rohová
KSUN/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/71,5/33-71,5cm

buk

jelša
medová

2
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1
Porovnaj!
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
nádstavec na stolík
KPN/1/6
výš./šír./hĺb.
15/60/40cm

stolík
KBIUN/8/9
výš./šír./dĺž.
75,5/90,5/90,5cm

2
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nádstavec na stolík
KN2S/11/11
výš./šír./hĺb.
111/120/26,5cm

nádstavec na stolík
KP/1/4
výš./šír./hĺb.
10/40/40cm

stolík
KBIU/8/9
výš./šír./dĺž.
75,5/60/90cm

stolík
KBIU/8/11
výš./šír./dĺž.
75,5/60/109,5cm

stolík
KBIU/8/14
výš./šír./dĺž.
75,5/67,5/135cm

stolík
KBIU/8/12
výš./šír./dĺž.
75,5/60/120cm

stolík
KBIU/8/16
výš./šír./dĺž.
75,5/75/160cm

1
Porovnaj!
všetky predsiene str. 154-155

vešiak
KWL/15/10
výš./šír./hĺb.
154/100/20cm

skrinka
KD/4/6
výš./šír./hĺb.
43/60/36,5cm

skrinka
KD1S/8/4
výš./šír./hĺb.
80,5/40/36,5cm

kancelária
1

skriňa KSU2S/19/7, skrinka (2ks) KD/8/5, komoda K4S/8/7,
regál KO/19/5, skrinka vysoká KD/19/5, regál KO/19/7,
skrinka vysoká KD/19/5, nádstavec na stolík KP/1/4, stolík
KBIU/8/16

2

skrinka (2ks) KDO/11/5, skrinka KDO/11/7, stolík
KBIU/8/16, regál (2ks) KOP/19/4, regál KO/19/7, regál
KO/19/5, skrinka vysoká KD/19/5, regál KO/19/5, stolík
KBIU/8/12

systém sektorový

pop

zrkadlo
KL/8/5
výš./šír.
81,5/58cm

komoda
K4SO/8/7
výš./šír./hĺb.
86/74/33,5cm

2

skrinka na topánky
KPB/8/7
výš./šír./hĺb.
88,5/76/17,5cm

skrinka na topánky
KPB/12/7
výš./šír./hĺb.
127/76/17,5cm

skrinka na topánky
KPB/19/6
výš./šír./hĺb.
198,5/60/36,5cm

skriňa
KSU2S/19/5
výš./šír./hĺb.
198,5/54/55cm

buk

jelša
medová

3

predsieň
1

vešiak KWL/15/10, skrinka KD1S/8/4, skrinka KD/4/6,
skrinka na topánky KPB/19/6

2
3

skrinka na topánky KPB/12/7
skrinka na topánky KPB/8/7
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systém sektorový

poličky, regály, skrine, komody, vitríny, skrinky

pop iné prvky systému
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153

regál
KO/8/4
výš./šír./hĺb.
86/39/33,5cm

regál
rohový
vonkajší
KNZO/8/3
výš./šír./
hĺb.86/33/33cm

rregál
rohový
vonkajší
KNZO/11/3
výš./šír./hĺb.
113,5/33/33cm

regál
regál
KO/11/4
rohový
výš./šír./hĺb.
vnútorný
KNWO/11/6 113,5/39/33,5cm
výš./šír./
hĺb.113,5/58/3358cm

regál
KO/8/7
výš./šír./hĺb.
86/74/33,5cm

regál
KO/11/7
výš./šír./hĺb.
113,5/74/33,5cm

komoda
K4S/8/7
výš./šír./hĺb.
86/74/33,5cm

polička
KP/1/7
výš./šír./hĺb.
8/74/26cm

polička
KP/1/9
výš./šír./hĺb.
8/90/26cm

polička
KPO/3/7
výš./šír./hĺb.
32/74/26,5cm

polička
KPO/3/11
výš./šír./hĺb.
32/109,5/26,5cm

polička
KP/1/6
výš./šír./hĺb.
8/65/26cm

polička
KP/1/5
výš./šír./hĺb.
8/54/26cm

komoda
K4S/8/5
výš./šír./hĺb.
86/54/33,5cm

skrinka
KDO/11/7
výš./šír./hĺb.
113,5/74/33,5cm

komoda
K6S/11/5
výš./šír./hĺb.
113,5/54/33,5cm

polička
KP/1/11
výš./šír./hĺb.
8/109,5/26cm

polička
KP/3/11
výš./šír./hĺb.
32/109,5/26cm

regál
KR1S/13/9
výš./šír./hĺb.
130/90/28cm

skrinka
KD/8/7
výš./šír./hĺb.
86/74/33,5cm

komoda
K4S/7/4
výš./šír./hĺb.
75,5/39/33,5cm

skrinka
KDO/8/7
výš./šír./
hĺb.86/74/33,5cm

skrinka
KD/8/5
výš./šír./hĺb.
86/54/33,5cm

skrinka
KD/11/7
výš./šír./hĺb.
113,5/74/33,5cm

bar
KB/11/5
výš./šír./hĺb.
113,5/54/33,5cm

komoda
K5SO/11/7
výš./šír./hĺb.
113,5/74/33,5cm

skrinka
KDO/11/5
výš./šír./hĺb.
113,5/54/33,5cm

skrinka
KD3SO/11/11
výš./šír./hĺb.
113,5/109,5/33,5cm

vitrína
KW2S/19/5
výš./šír./hĺb.
198,5/54/40cm

vitrína
KW2S/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/74/40cm

vitrína
KW/11/7
výš./šír./hĺb.
113,5/74/33,5cm

vitrína
KW3SO/11/11
výš./šír./hĺb.
113,5/109,5/33,5cm

skrinka
KD4S/8/11
výš./šír./hĺb.
86/109,5/33,5cm

stolíky: str.140, skrinky TV: str.138, konferenčné
stolíky: str.138, stoly, stolička: str.138, postele,
nočné skrinky: str.139, skrine: str. 139, 142,
prvky predsiene, zrkadla: str.141, závesné prvky:
str.142

buk

bar
KB/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/74/33,5cm

jelša
medová

skriňa
KSU2S/19/5
výš./šír./hĺb.
198,5/54/55cm

skriňa
KSU2S/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/74/55cm

vitríny k dispozícii so strieborným
rámom a opieskovaným sklom

regál
rohový
vonkajší
KNZO/19/3
výš./šír./hĺb.
198,5/33/33
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regál
KOP/19/4
výš./šír./hĺb.
198,5/39/27cm

regál
KO/19/5
výš./šír./hĺb.
198,5/54/33,5cm

regál
KO/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/74/33,5cm

regál
K3SO/19/4
výš./šír./hĺb.
198,5/39/26,5cm

skrinka vysoká
KD/19/5
výš./šír./hĺb.
198,5/54/40cm

skrinka vysoká
KD/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/74/40cm

skriňa
KSU/19/5
výš./šír./hĺb.
198,5/54/55cm

skriňa
KSU/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/74/55cm

skrinka vysoká
KD2S/19/7
výš./šír./hĺb.
198,5/74/40cm

skrinka vysoká
KD2S/19/5
výš./šír./hĺb.
198,5/54/40cm

skrinka vysoká KD2S/19/5, regál KR1S/13/9, skrinka TV KRTVD1S/5/9, vitrína KW2S/19/7, skrinka KD/11/7
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