Zostava 17 prvkov, umožňujúca vytvorenie rozmanitej, klasickej zostavy zvolenej veľkosti. Rôzne tvary vlisov, rôzne výšky a hĺbky prvkov.
Charakteristický mosadzný úchyt a gravírovaná lišta, zdobiaca rámy dvierok. K dispozícii v 2 farbách: jabloň tmavá a orech aosta
tmavý.

orech aosta
tmavý
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1

systém sektorový wiktor
Výrobca: BRW sp.z o.o

jabloň
tmavá

2
bielizník
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
149/90/32cm

bar
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
149/90/32cm

regál TV
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
139/90/36cm

vitrína
s barom
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
149/90/32cm

vitrína s
bielizníkom
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
149/90/32cm

vitrína 80
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
162/80/41,5cm

vitrína
(nádstavec
na komodu)
výš./šír./hĺb.
161/88/45,5cm

Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153

vitrína 70
(nádstavec
na komodu)
výš./šír./hĺb.
161,5/78/45,5cm
bar 80
výš./šír./hĺb.
131,5/80/36,5cm

skrinka 90
(podstavec)
výš./šír./hĺb.
53/90/50cm

komoda 80
(podstavec)
výš./šír./hĺb.
53/80/50cm

obývacia izba
1

nádstavec vitrína s barom, podstavec (2ks)
skrinka 90, nádstavec vitrína 70, podstavec
komoda 70, nádstavec vitrína s bielizníkom,
skrinka TV RTV 1S

2

nádstavec vitrína s barom, podstavec (2ks)
skrinka 90, nádstavec vitrína, podstavec komoda 80,
nádstavec vitrína s bielizníkom, skriňa

3

nádstavec (2ks) vitrína, podstavec (2ks) komoda 80,
nádstavec bar, podstavec skrinka 90

4

úchyt
jabloň tmavá

3

komoda 70
(podstavec)
výš./šír./hĺb.
53/70/50cm

skriňa
výš./šír./hĺb.
214/98/56,5cm

skrinka vysoká
(stÍpik)
výš./šír./hĺb.
214/53/51cm

skrinka TV 1S
výš./šír./hĺb.
49/80/50cm

konferenčný
stolík
výš./šír./hĺb.
52,5/60/120cm

konferenčný
stolík
výš./šír./hĺb.
60-76/66/132-172cm

4

orech aosta tmavý
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Jedna výška – mnoho možností montáže! Rohové prvky: vonkajšie (regál a vitrína), vnútorný (skriňa). 10 prvkov v farbe jelša medová.

jelša
medová
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1

systém sektorový eryk

2
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153

skrinka vysoká
44
výš./šír./hĺb.
206,5/44/33,5cm

skriňa
74
výš./šír./hĺb.
206,5/74,5/50cm

* možnosť verzie
s halogénmi a zrkadlami

skriňa bielizníková
74
výš./šír./hĺb.
206,5/74,5/33,5cm

bar
74
výš./šír./hĺb.
206,5/74,5/33,5cm

obývacia izba
1

skriňa bielizníková 74, skrinka TV 83, bar 74, vitrína 33,
vitrína 110

2

bar 74, vitrína 74, skriňa rohová 72, skriňa bielizníková 74,
vitrína 33

3

skrinka vysoká 44, vitrína 110, skrinka vysoká 44, skriňa rohová 72, bar 74, skrinka TV 83, skrinka vysoká 44, vitrína 33

skriňa rohová
72
výš./šír./hĺb.
206,5/72/33-72cm

skrinka TV
83
výš./šír./hĺb.
206,5/83,5/33-47cm

vitrína
74
výš./šír./hĺb.
206,5/74,5/33,5cm

vitrína
110
výš./šír./hĺb.
211,5/113/41cm

regál
33
výš./šír./hĺb.
206,5/35/33cm

vitrína
33
výš./šír./hĺb.
206,5/35/33

3

jelša medová
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Vysoká, jednoduchá zostava s hlbokými bielizníkmi a skriňou, umožňujúcou využiť celú výšku vnútra. Rohové prvky: vonkajší (regál) a
vnútorný (skriňa). 15 prvkov v 2 farbách: jelša a orech.
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1

systém sektorový borys
orech

2
regál
(šikmý)
výš./šír./hĺb.
235,5/50/35,5-52cm

regál
(rohový vonkajší)
výš./šír./hĺb.
235,5/35,5/33cm

bar
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
194/90/35,5cm

regál
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
194/90/35,5cm

vitrína TV
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
194/90/35,5cm

vitrína
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
194/60/35,5cm

vitrína
vysoká
výš./šír./hĺb.
235,5/60/35,5cm

Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153

bielizníka
(nádstavec)
výš./šír./hĺb.
194/90/35,5cm

skriňa
výš./šír./hĺb.
235,5/90/52cm

komoda
(komoda 90)
výš./šír./hĺb.
74,5/90/52cm

skrinka
vysoká
výš./šír./hĺb.
235,5/60/35,5cm

obývacia izba
1

vitrína TV (nádstavec), komoda (podstavec 90), vitrína
(nádstavec), komoda (podstavec 60)

2

komoda 90, komoda (podstavec 60), vitrína
(nádstavec), vitrína vysoká (2ks), komoda (podstavec 90)
(2ks), regál (nádstavec) (2ks)

3

regál (rohový vonkajší), vitrína (nádstavec),
komoda (podstavec 60), regál (nádstavec), komoda
(podstavec 90), vitrína vysoká, skriňa rohová, vitrína
vysoká, bar (nádstavec), komoda (podstavec 90),
skrinka vysoká, regál (rohový vonkajší)
orech

skriňa
rohová
výš./šír./hĺb.
235,5/90/33-90cm

komoda
(podstavec 90)
výš./šír./hĺb.
41,5/90/52cm

komoda
(podstavec 60)
výš./šír./hĺb.
41,5/60/52cm

komoda
(podstavec 90)
výš./šír./hĺb.
41,5/90/52cm

komoda 60
výš./šír./hĺb.
74,5/60/52cm

3

jelša

jelša
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mládežnícke
šialenstvo
iné dodatočné prvky nájdeš na stranách 69, 145, 253, 295, 355, 371

systém RINGO str.65

systém ELIPPE str.179
polarová deka dážďovky,
130/160cm, THK-009655

stolná lampička, výš.28cm,
THK-005990

kartónové škatule, 2 ks, 25/25/37cm,
THK-009735

systém TIP TOP str.160

stolná lampička, výš.48cm,
THK-013279

poriadač na dokumenty, 3 ks,
25/31/10cm, THK-011952

nástenné hodiny, umelohmotné,
pr. 20cm, THK-000477

systém VIS À VIS str.100

polarová deka safari, 130/160cm,
THK-009657

kancelárska stolička s bočnými operadlami, zelená
farba, nastavenie výšky, rozm.58/82,5-91/56cm,
THK-007536

komplet KARI str.249

kartónová škatuľa, 32/32/15cm,
THK-011963
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systém sektorový indiana
V prostredí divokého západu. Zaujímavý tvar úchytiek a ušiek. Dve farby korpusov a predných častí. V ponuke taktiež
pohovky a taburetky. 29 prvkov v 2 farbách: sosna antická a dub sutter.

vitrína (nádstavec) JNAD 2W, príborník JKOM 2D4S, vitrína (2ks) JWIT 1D, stôl JSTO 130/170, stolička (4ks) JKRS
sosna antická

dub sutter
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1
Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky skrine str. 146-153
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

kreslo
INDIANA
výš./šír./hĺb.
71/81/87cm

* vankúše k posteli sú dostupné podľa výberu v 3 ks
•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou spania
134x190

taburetka
(bez dosky)
MIĘKKA
výš./šír./hĺb.
39/42/90cm

pohovka
INDIANA
výš./šír./hĺb.
71/190/90cm

matrac s rozkladacím rámom + 2 podhlavníky
šír./dĺž.
195/75-150cm
vysúvacia zásuvka, posteľný perinák

pufa
(s doskou)
Z BLATEM
výš./šír./hĺb.
39/42/90cm

posteľ
JLOZ 80/160
výš./šír./dĺž.
60,5/79-154/202,5cm

obývacia izba

2
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1

skrinka TV JRTV 2S, skriňa JSZF 2D2S, polička JPOL 120,
stolík JBIU 2S, stolička JKRS, regál JREG 4SO_50, regál
JREG 2DO, posteľ JLOZ 80/160

2

pohovka INDIANA, taburetka (s doskou) Z BLATEM,
taburetka (bez dosky) MIĘKKA, regál JREG 1SO_80,
polička JPOL 120, stolík JBIU 2D2S,
regál JREG 2DO

3

polička (3ks) JPOL 120, nočná skrinka JKOM 1S,
stolík JBIU 2D2S, stolička JKRS, posteľ JLOZ 90,
skriňa JSZF 2D2S, kufor JKUF 120

4

regál (2ks) JREG 1SO_50, regál (2ks) JREG 1SO_80, regál
JREG 1SO 50, príborník JKOM 2D4S, stolík JBIU 2D2S,
stolička JKRS

5

polička (2ks) JPOL 120, stolík JBIU 2S, stolička JKRS,
skrinka JKOM 2D, komoda JKOM 4S_50,
regál JREG 2DO

3
systém sektorový

indiana

* za príplatok možnosť
zvoliť police do skrine

matrac na drevenom rame
bonell alebo molitan
matrac
šír./dĺž.
90/199cm

skriňa
JSZF 3D2S
výš./šír./hĺb
195,5/150/57cm

4

skriňa
JSZF 2D2S
výš./šír./hĺb
195,5/80/57cm

komoda
JKOM 6S
výš./šír./hĺb
126,5/50/40cm

nočná skrinka
JKOM 1S
výš./šír./hĺb
40,5/50/40cm

posteľ
JLOZ 90
výš./šír./dĺž.
45-65/93/205,5cm

sosna
antická

dub
sutter

5
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komoda (2ks) JKOM 6S, posteľ JLOZ 90, polička (2ks) JPOL 120, stolík JBIU 2D2S, stolička JKRS, skriňa JSZF 3D2S, kufor JKUF 120
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systém sektorový

indiana

skrinka TV
JRTV 1S
výš./šír./hĺb.
47,5/80/52cm

poličky, regále, skrine, komody, vitríny, skrine

Porovnaj!
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky predsiene str. 154-155
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky stoly str. 296-299
všetky stoličky str. 300-303
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

skrinka TV
JRTV 2S
výš./šír./hĺb.
47,5/80/52cm

konferenčný stolík
JLAW 120
výš./šír./dĺž.
55/60/120cm

zrkadlo
JLUS 50
výš./šír./hĺb.
100/50/2,5cm

zrkadlo
JLUS 80
výš./šír./hĺb.
80/80/2,5cm

skrinka
JKOM 2D
výš./šír./hĺb.
87/80/40cm

regál JREG 1SO_50, regál (2ks) JREG 1SO_80, regál JREG 1SO_50,
stolička JKRS, stolík JBIU 2D2S, príborník JKOM 2D4S

úschova

komoda
JKOM 4S_80
výš./šír./hĺb.
87/80/40cm

komoda
JKOM 4S_50
výš./šír./hĺb.
87/50/40cm

stôl
JSTO 130/170
výš./šír./dĺž.
76,5/80/130-170cm

stolička
JKRS
výš./šír./hĺb.
90/43/53cm

vitrína (nádstavec)
JNAD 2W
výš./šír./hĺb.
81/130/26,5cm

polička
JPOL 120
výš./šír./hĺb.
38,5/120/27cm

stolík
JBIU 2S
výš./šír./dĺž.
78/65/120cm

stolík
JBIU 2D2S
výš./šír./dĺž.
78/65/140cm

príborník
JKOM 2D4S
výš./šír./hĺb.
87/130/49,5cm

konferenčné stolíky: str. 224, stôl, stolička:
str. 220, pohovka, kreslo, taburetka: str. 220,
postele: str. 220-221, 224, stolík: str.224,
skrine: str. 221, 224

vitrína
JWIT 1D
výš./šír./hĺb.
195,5/50/40cm

regál
JREG 1SO_80
výš./šír./hĺb.
195,5/80/40cm

regál
JREG 1SO_50
výš./šír./hĺb.
195,5/50/40cm

regál
JREG 4SO_50
výš./šír./hĺb.
195,5/50/40cm

sosna
antická

regál
JREG 2DO
výš./šír./hĺb.
195,5/80/40cm

matrac
šír./dĺž.
90/199cm

vešiak
JWIE 60
výš./šír./hĺb.
140/59/3,5cm

v ponuke aj rošty do postelí
matrac na drevenom rame bonell alebo molitan

skrinka
JKOM 1K
výš./šír./hĺb.
47,5/60/40cm

224

dub
sutter

skriňa
JSZF 2D2S
výš./šír./hĺb.
195,5/80/57cm

skriňa
JSZF 3D2S
výš./šír./hĺb.
195,5/150/57cm

komoda
JKOM 6S
výš./šír./hĺb.
126,5/50/40cm

nočná skrinka
JKOM 1S
výš./šír./hĺb.
40,5/50/40cm

posteľ
JLOZ 90
výš./šír./dĺž.
45-65/93/205,5cm

kufor
JKUF 120
výš./šír./hĺb.
47,5/120/49cm
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systém sektorový capslock
Návrh nábytku: Maja Palczewska
Výrobca: BRW Sp.z o.o.

Systém určený hlavne pre mládež a kancelárie. Regulácia nožičiek umožňuje polohovanie. Nábytok má
špeciálne naprojektované úchyty a nožičky. 39 prvkov, z toho 28 v 3 farebných verziách (šedý/oranžový, šedý/hruškový, šedý/ indigo) a 17 prvkov vo farbe: šedý / béžový.

komoda C1D3S/10/5, stolík CBIU/7/11

regulácia nožičiek
komoda C4D2S/10/9, komoda presuvná CC/6/5, komoda C4D2S/10/9

šedý / oranžový

šedý / hruškový

šedý/ indigo

šedý / béžový
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1
Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365
p.č.: L16/90 - L počet líšt,
90 šírka roštu

matrac
šír./dĺž.
90/199cm
v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/90, L21/90

nábytok dostupný v rôznych farbách
a druhoch poťahových látok

matrac
šír./dĺž.
90/199cm

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty:
L16/90, L21/90
•s priestorom na posteľné pohovka
prádlo a možnosťou CAPSLOCK 2R
spania 120x187 výš./šír./hĺb.
64/143/86cm

2
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kreslo
CAPSLOCK
výš./šír./hĺb.
64/82/86cm

3

posteľ
CLOZ/90
výš./šír./dĺž.
54,5/93,5/206cm

posteľ poschodová
CLOZ/90PIETRO
výš./šír./dĺž.
186cm/103cm/211cm

rebrík montovaný z pravej
alebo ľavej strany

4
systém sektorový

capslock
prvky dostupné v prevedení: sivá / pomarančová
prvky dostupné v prevedení: sivá / hrušková
prvky dostupné v prevedení: sivá / indigo
prvky dostupné v prevedení: sivá / béžová

komoda
C2D1S/10/5
výš./šír./hĺb.
94,5/45,5/40,5cm

komoda
C4D2S/10/9
výš./šír./hĺb.
94,5/87,5/40,5cm

komoda
C4D2S/10/9
výš./šír./hĺb.
94,5/87,5/40,5cm

komoda
C2D1S/10/5
výš./šír./hĺb.
94,5/45,5/40,5cm

mládežnícka izba

5
1

komoda presuvná CC/6/5, posteľ poschodová CLOZ 90/
PIETRO, komoda C1D3S/10/5, stolík CBIU/7/11, skrinka
C4D2S/20/9, závesná skrinka CDZ/3/5D, závesná skrinka
CDZ/3/5G, komoda C2D1S/10/5

2

úchyt

3

pohovka CAPSLOCK PLUS 3NB, polička COZ/3/5, komoda C2D1S/10/5, polička COZ/3/9, sofa CAPSLOCK PLUS
2NB, polička CP/1/9, komoda C4D2S/10/9, kreslo
CAPSLOCK PLUS NB, konferenčný stolík CLAW/3/10

4

polička COZ/3/9, závesná skrinka CDZ/3/9G, závesná skrinka CDZ/3/9D, komoda C1K3S/10/9, regál CO4D2S/20/9,
polička (2ks) COZ/3/9, stolík CBIU/7/11, posteľ CLOZ/90,
regál presuvný CCM/7/5

5

posteľ poschodová CLOZ/90PIETRO, komoda
C1K3S/10/9, posteľ CLOZ/90

6

komoda presuvná CC/6/5

šedý /
oranžový

šedý /
hruškový

šedý/
indigo

šedý /
béžový

6
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skrinka CSZ/5/5, polička COZ/3/9, polička CP/1/9, polička COZ/3/5, komoda
C1K3S/10/9, konferenčný stolík CLAW/5/9, komoda C1D3S/10/5, pohovka CAPSLOCK
2R, konferenčný stolík CLAW/3/10, kreslo CAPSLOCK
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1
Porovnaj!
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259

•v ľavej alebo pravej verzii

regál presuvný
CCM/7/5
výš./šír./hĺb.
68/54/42cm

2
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komoda presuvná
CC/6/5
výš./šír./hĺb.
61,5/45,5/48cm

stolík
CBIU/7/11
výš./šír./dĺž.
72/68,5/114cm

stolík
CBIU/7/11S
výš./šír./dĺž.
72/68,5/114cm

3

stolík
CBIU/7/10
výš./šír./dĺž.
72/68,5/100cm

4
systém sektorový

capslock
prvky dostupné v prevedení: sivá / pomarančová
prvky dostupné v prevedení: sivá / hrušková
prvky dostupné v prevedení: sivá / indigo
prvky dostupné v prevedení: sivá / béžová

kancelársky stôl
CBIU/7/11L
výš./šír./dĺž.
75/68,5/114cm

spojka pre stoly
CLACZ/1/8
výš./šír./hĺb.
2,5/75,5/75,5cm

stolík
CBIU/7/15L
výš./šír./dĺž.
75/68,5/150cm

kancelária

5
1

polička (2ks) COZ/3/9, závesná skrinka (2ks) CDZ/3/9G,
komoda (2ks) C1K3S/10/9, regál CO2S/20/9, regál
CO2S/20/5, regál CO2S/20/9, regál (3ks) CO/10/9,
komoda presuvná CC/6/5, stolík CBIU/7/11S

2

úchyt 1

3

regál COR/19/3, polička (2ks) COZ/3/9, komoda (2ks)
C1K3S/10/9, regál COR/19/3

4

vitrína C2W/20/9, regál CO2S/20/9, vitrína C2W/20/9,
konferenčný stolík CLAW/3/10, kancelársky stôl
CBIU/7/11L, spojka pre stoly CLACZ/1/8, kancelársky stôl
CBIU/7/15L, komoda presuvná CC/6/5, regál presuvný
CCM/7/5; komoda C4D2S/10/9

5

spojka pre stoly CLACZ/1/8

6

úchyt 2

šedý /
oranžový

šedý /
hruškový

šedý/
indigo

šedý /
béžový

6
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systém sektorový

capslock

polička
CP/1/5
výš./šír./hĺb.
18/45,5/25cm

závesná skrinka
CDZ/3/5G
výš./šír./hĺb.
30,5/45,5/28,5cm

poličky, regále, skrine, komody, vitríny, skrine

Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
všetky konferenčné stolíky str. 80-85
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

skrinka
CSZ/5/5
výš./šír./hĺb.
45,5/45,5/45,5cm

polička
CP/1/9
výš./šír./hĺb.
18/87,5/25cm

závesná skrinka
CDZ/3/9G
výš./šír./hĺb.
30,5/87,5/28,5cm

závesná skrinka
CDZ/3/5D
výš./šír./hĺb.
30,5/45,5/28,5cm

•v ľavej a
pravej verzii

komoda
C2D1S/10/5
výš./šír./hĺb.
94,5/45,5/40,5cm

komoda C4D2S/10/9, polička COZ/3/9, regál COR/19/3, regál presuvný CCM/7/5 stolík CBIU/7/10,
regál CO2S/20/9

úschova

závesná skrinka
CDZ/3/9D
výš./šír./hĺb.
30,5/87,5/28,5cm

polička
COZ/3/5
výš./šír./hĺb.
30,5/45,5/28,5cm

polička
COZ/3/9
výš./šír./hĺb.
30,5/87,5/28,5cm

•v ľavej a
pravej verzii

komoda
C1D3S/10/5
výš./šír./hĺb.
94,5/45,5/40,5cm

komoda
C4D2S/10/9
výš./šír./hĺb.
94,5/87,5/40,5cm

regál
CO/10/2
výš./šír./hĺb.
94,5/20/17,5cm

regál
CO/10/9
výš./šír./hĺb.
94,5/87,5/40,5cm

komoda
C1K3S/10/9
výš./šír./hĺb.
94,5/87,5/40,5cm

prvky dostupné v prevedení: sivá / pomarančová
prvky dostupné v prevedení: sivá / hrušková
prvky dostupné v prevedení: sivá / indigo
prvky dostupné v prevedení: sivá / béžová

kreslo
CAPSLOCK PLUS NB
výš./šír./hĺb.
78/62/95cm

pohovka
CAPSLOCK PLUS 2NB
výš./šír./hĺb.
78/122/95cm

•v ľavej a
pravej verzii
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regál
COR/19/3
výš./šír./hĺb.
188/33,5/28,5cm

•v ľavej a
pravej verzii

šedý /
oranžový

* nábytok dostupný v rôznych farbách
a druhoch poťahových látok

skrinka
C2D1S/20/5
výš./šír./hĺb.
197/45,5/40,5cm

konferenčný stolík
CLAW/5/9
výš./šír./dĺž.
45/54/90cm

konferenčný stolík
CLAW/3/10
výš./šír./dĺž.
35/60/95,5cm

šedý /
hruškový

šedý/
indigo

šedý /
béžový

pohovka
CAPSLOCK PLUS 2RK
výš./šír./hĺb.
73/140/80cm
•ložná plocha 80x185

pohovka
CAPSLOCK PLUS 3NB
výš./šír./hĺb.
78/182/95cm

vitrína
CW/20/5
výš./šír./hĺb.
197/45,5/40,5cm

vitrína
C2W/20/9
výš./šír./hĺb.
197/87,5/40,5cm

•v ľavej a
pravej verzii

skrinka
C4D2S/20/9
výš./šír./hĺb.
197/87,5/40,5cm

regál
CO2D1S/20/5
výš./šír./hĺb.
197/45,5/40,5cm

regál
CO4D2S/20/9
výš./šír./hĺb.
197/87,5/40,5cm

regál
CO/20/5
výš./šír./hĺb.
197/45,5/40,5cm

regál
CO/20/9
výš./šír./hĺb.
197/87,5/40,5cm

regál
CO2S/20/5
výš./šír./hĺb.
197/45,5/40,5cm

regál
CO2S/20/9
výš./šír./hĺb.
197/87,5/40,5cm

skriňa
CSU2D2S/20/9
výš./šír./hĺb.
197/87,5/63,5cm
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systém sektorový małgośka
Výrobca: BRW sp.z o.o

Jediný systém, určený hlavne pre študentské izby, aj keď je možné z jeho prvkov vytvoriť hosťovskú izbu alebo pracovňu.
Možnosť montáže rohových prvkov. 18 prvkov 3 farebné verzie buk, buk / modrý, buk / seledýn.

K - regál 9/8, D - stolík 7/12, B - regál so zásuvkami 20/6
buk

buk / modrý

buk / seledýn
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1
(nadstavec na stolík)
E - skrinka
11/12
výš./šír./hĺb.
110,5/119/37cm

R - skriňa
rohová
20/7
výš./šír./hĺb.
201,5/37,5-66,5/37,5-66,5cm

A - skriňa
20/8
výš./šír./hĺb.
201,5/79/54cm

C - bielizníková
skriňa
20/8
výš./šír./hĺb.
201,5/79/37cm

CW - vitrína
20/8
výš./šír./hĺb.
201,5/79/37cm

B - regál so
zásuvkami
20/6
výš./šír./hĺb.
201,5/59/37cm

G - regál
20/8
výš./šír./hĺb.
201,5/79/37cm

F - regál
20/6
výš./šír./hĺb.
201,5/59/37cm

P - skrinka
9/8
výš./šír./hĺb.
91/79/37cm

študentská izba

2
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D - stolík
7/12
výš./šír./dĺž.
73/59,5/119cm

1

E - skrinka 11/12 (nádstavec na stolík), D - stolík 7/12,
I - komoda 9/8, P - skrinka 9/8, H - komoda 9/6,
P - skrinka 9/8, O - nočná skrinka 5/4.5, L - posteľ
20/9, M - regál 9/4 (rohový vonkajší) (2ks); D - stolík 7/12,
O - nočná skrinka 5/4.5, L - posteľ 20/9

2

K-regał 9/8, L- posteľ 20/9, M-regál 9/4, A-skriňa
20/8 (2ks), I-komoda 9/8, D-stolík 7/12, P-skrinka 9/8,
B-regál so zásuvkami 20/6, CW- vitrína 20/8, B-regál
so zásuvkami 20/6

3

I - komoda 9/8, D - stolík 7/12, I - komoda 9/8, J - regál
9/6, K - regál 9/8, N - regál 9/6 (rohový vnútorný),
K - regál 9/8, P - skrinka 9/8, C - bielizníková skriňa
20/8, A - skriňa 20/8, O - nočná skrinka 5/4.5, L - posteľ 20/9

4

I - komoda 9/8, (nádstavec na stolík) E - skrinka 11/12,
D - stolík 7/12, P - skrinka 9/8, B - regál so zásuvkami 20/6, H - komoda 9/6, L - posteľ 20/9, O - nočná
skrinka 5/4.5

3
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

systém sektorový

matrac
šír./dĺž.
90cm/199cm

małgośka

matrac na drevenom rame
bonell alebo molitan

I - komoda
9/8
výš./šír./hĺb.
91/79/37cm

H - komoda
9/6
výš./šír./hĺb.
91/59/37cm

K - regál
9/8
výš./šír./hĺb.
91/79/37cm

J - regál
9/6
výš./šír./hĺb.
91/59/37cm

N - regál
9/6
(rohový
vnútorný)
výš./šír./hĺb.
91/60/60cm

M - regál
9/4
(rohový
vonkajší)
výš./šír./hĺb.
91/37/37cm

O - nočná skrinka
5/4.5
výš./šír./hĺb.
54,5/41,5/37,5cm

L - posteľ
20/9
výš./šír./dĺž.
64,5cm/97cm/211cm

buk

buk /
modrý

buk /
seledýn

4
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1

system modułowy

megi

nádstavec
výš./šír./hĺb.
126/119/36,5cm

Producent: BRW sp.z o.o

Zostava založená na projekcii sektorového
systému małgośka. Charakteristickým
prvkom zostavy je oblúkovité zväčšenie.
4 prvky.

1 farba
2

skriňa
výš./šír./hĺb.
208,5/79/54cm

buk /
modrý

skrinka bielizníková
výš./šír./hĺb.
208,5/79/36,5cm

stolík
výš./šír./dĺž.
74,5/59,5/119cm

študentská izba

3
1
2
3

skriňa, nádstavec, stolík, skrinka bielizníková
úchyt
skriňa, nádstavec, stolík, skrinka bielizníková

Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259

buk / modrý

240

javor /
indigo

1

jelša
medová

systém sektorový

výš.182
šír. 234
hĺb.50,5-60cm

mambo

Modulová zostava pozostáva zo 4 prvkov
vo farbe - javor nida. V ponuke sú dostupné predné časti zásuviek a písacieho
stola s farebnými vložkami - indigo alebo
hruškový zelená. 3 farebné verzie

+ šírka knižnice

74cm

javor

javor / indigo

javor / hruškový

candy
Predaj iba
v kompletoch!

V spojení s prídavnou knižnicou tvorí najväčší
študentský komplet so šírkou 308cm.
Základná zostava 234cm–iba v komplete.

1.skriňa SZF2D2S,
stolík BIU1D1S, nádstavec
NAD2D, regál REG3D2S
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske
stoly str. 254-259

komplet

jelša
medová

jelša medová /
jelša modrá

2 farebné verzie
jelša medová / jelša modrá

nádstavec
NAD2D
výš./šír./hĺb.
109/120/31,5cm

skriňa
SZF2D2S
výš./šír./hĺb.
205,5/80/57cm

regál
REG3D2S
výš./šír./hĺb.
205,5/80/40cm

stolík
BIU1D1S
výš./šír./dĺž.
77,5/65/120cm
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1

javor
K skrini SSZF 2D sú v ponuke dostupné predné časti vyhotovené technikou sieťotlače (motív Bolid
F1). POZOR! Predné časti k skrini sú dostupné jedine v modulovej zostave.

systém sektorový

spido

polička
SNAD 2O
výš./šír./hĺb.
52/100/20cm

Výrobca: BRW sp.z o.o

Založený na návrhu študentskej zostavy SPIDO. Existuje v dvoch farebných verziách. Písací stôl má zosilnenú dosku.
Jednoduché, masívne úchytky, v striebornej
farbe. 9 prvkov v 2 farbách.

javor

2

javor
/ modrý

javor

)

skriňa
SSZF 2D
výš./šír./hĺb.
195,5/80/51,5cm

skrinka vysoká
SREG 1D
výš./šír./hĺb.
195,5/40/40,5cm

1.skriňa SSZF 2D, polička
SNAD 2O, stolík SBIU
1D1S, skrinka vysoká SREG
1D, regál SREG 1D2S
2.polička SNAD 2O, komoda
SKOM 4S, skrinka vysoká
SREG 4S
3.skrinka vysoká SREG
4S, polička SNAD 2O,
stolík SBIU 1D1S, skrinka
vysoká SREG 4S, stolička
CANTONA GTS
4. skrinka bielizníková SREG
4D, polička (2ks) SNAD 2O,
skrinka vysoká SREG 4S
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3

skrinka bielizníková
SREG 4D
výš./šír./hĺb.
195,5/80/30,5cm

skrinka vysoká
SREG 4S
výš./šír./hĺb.
195,5/60/30,5cm

regál
SREG 1D2S
výš./šír./hĺb.
181,5/80/30,5cm

stolík
SBIU 1D1S
výš./šír./dĺž.
77/60,5/100cm
javor /
modrý

javor /
modrý

výš.195,5
šír.300
hĺb.60,5cm

Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259

komplet

spido
Predaj iba v
kompletoch!

Mládežnícky komplet. V dvoch farebných
prevedeniach: javor a javor / modrý.
Písací stolík obsahuje hrubšiu pracovnú
dosku. Jednoduché masívne úchytky
v striebornej farbe.
komoda
SKOM 4S
výš./šír./hĺb.
77/80/41cm

4

skrinka
SKOM 2D
výš./šír./hĺb.
77/80/41cm

javor

javor

javor /
modrý

2 farebné verzie

javor
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1

systém sektorový

nádstavec
výš./šír./hĺb.
109/120/31,5cm

sevilla

skrinka závesná
výš./šír./hĺb.
51/202,5/31cm

Sektorová zostava charakteristická vidieckou atmosférou. Javorové dvierka v mohutnom ráme, mosadzné jednobodové
úchytky - to sú hlavné črty tejto zostavy.
11 prvkov

1 farba

javor
ontário

posteľ v súprave!
* vankúše k posteli sú dostupné podľa výberu v 3 ks
matrac s rámom - rozložený
dĺž./šír.
195/75-150cm
výsuvné zásuvky, s úložným priestorom

posteľ 80_160
výš./šír./dĺž.
60,5/79-154/202,5cm
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regál 50
skriňa 50
skriňa
výš./šír./hĺb.
výš./šír./hĺb.
výš./šír./hĺb.
205,5/50/40cm 205,5/50/57cm 205,5/80/57cm
1. komoda 4s_50 (2ks),
skriňa 50, skrinka
závesná, posteľ 80_160,
regál 50
2.komoda (2ks) 4s_80
Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske
stoly str. 254-259
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

2

stolík
výš./šír./dĺž.
77,5/65/120cm

komoda 2d2s komoda 4s_80 komoda 4s_50
regál
výš./šír./hĺb.
výš./šír./hĺb.
výš./šír./hĺb.
výš./šír./hĺb.
87,5/50/40cm
205,5/80/40cm 87,5/80/40cm 87,5/80/40cm

výš.205,5
šír.280
hĺb.65 cm

komplet

sevilla
Predaj iba
v kompletoch!

Zostava v štýle „country”. Javorové predné
časti v silnom ráme a mosadzný, jednobodový úchyt - to sú hlavné charakteristiky tejto
zostavy.

javor
ontário

1 farba
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žltý twist
a granát twist

1

*police vo farbe žltý twist
a tmavomodrý twist

systém sektorový

twist

nádstavec
výš./šír./hĺb.
109/120/31,5cm

Výrobca: BRW sp.z o.o

Študentská zostava. Nové prvky. Stolík s
vysúvateľnou policou na klávesnicu a miesom pre PC. Dva druhy úchytiek a dve
hĺbky prvkov. 13 prvkov vo 2 farebných prevedeniach.
3 farebné verzie
(korpus vo farbe hruškový)

stolík
výš./šír./dĺž.
77,5/60/120cm
1. regál 80, polička (2ks),
stolík 2s, regál 2d, komoda 2d2s, posteľ+zásuvka
do postele

základné prvky
vo farbe:
hruškový /
granát twist

v ponuke aj
prvky vo farbe:
žltý twist a granát twist

2. stolík, regál 80,
polička (2ks),
komoda 2d2s, regál

prvky dostupné v prevedení: žltý twist a tmavomodrý twist

Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365
*stolík 2s hruškový / granát twist
(do vyčerpania skladových zásob)
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žltý twist
a granát twist

stolík 2s*
výš./šír./dĺž.
77,5/60/100cm

2

skriňa
výš./šír./hĺb.
195/80/51,5cm

regál
výš./šír./hĺb.
195/80/34,5cm

regál 2d
výš./šír./hĺb.
195/48/34,5cm

regál 80
výš./šír./hĺb.
195/80/33cm

hruškový /
granát twist

výš.195
šír.280
hĺb.60cm

polička
výš./šír./hĺb.
20/60/23cm

základné prvky vo farbe:
hruškový /
granát twist

v ponuke aj prvky vo farbe:
žltý twist a granát twist

komoda 2d2s
výš./šír./hĺb.
92,5/80/34,5cm

komoda 5s
výš./šír./hĺb.
92,5/48/34,5cm

komplet

twist

Predaj iba
v kompletoch!

Malá študentská zostava. Stolík s vysúvateľnou policou na klávesnicu a miestom pre
PC. Dva druhy úchytiek a dve hĺbky
prvkov.
3 farebné verzie

nočná skrinka
výš./šír./hĺb.
17,5/40/39cm

(korpus vo farbe hruškový)

matrac
šír. 90/ dĺž. 200cm
zásuvka na valčekoch
*dostupné rošty:
L16/90, L21/90

zásuvka
do postele
výš./šír./hĺb.
17,5/155/70cm

posteľ
výš./šír./dĺž.
45,5-70,5/95/205,5cm

POZOR!
Existuje možnosť objednať posteľ so zásuvkou a nočnou skrinkou
alebo ako samostatné prvky

žltý twist
a granát twist

247

1

systém sektorový

indi

Malá a jednoduchá študentská zostava vo farebnom provedení buk tatra.
Stolík s vysúvateľnou policou na klávesnicu, charakteristické zaoblenie hornej časti korpusu na každom prvku. 9 prvkov.
1 farba

buk
tatra

1.regál REG2S, komoda
KOM4S, posteľ LOZ 90,
skrinka KOM2D2S, skrinka
bielizníková, skrinka
závesná, stolík
2.skriňa, skrinka závesná,
stolík, skrinka bielizníková

2

Porovnaj!
všetky skrine str. 146-153
všetky stolíky a kancelárske stoly str. 254-259
všetky postele str. 356-360
všetky matrace str. 361-365

skrinka závesná
výš./šír./hĺb.
38,5/120/27cm

matrac
šír./dĺž.
90cm/199cm
matrac na drevenom rame
bonell alebo molitan
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posteľ
LOZ_90
výš./šír./hĺb.
55-43/95/205cm

komoda
KOM4S_8_8
výš./šír./hĺb.
81,5/80/40cm

komoda
KOM4S_8_5
výš./šír./hĺb.
81,5/50/40cm

skrinka
KOM2D2S_8_8
výš./šír./hĺb.
81,5/80/40cm

regál
REG2S_20_5
výš./šír./hĺb.
201/50/40cm

skriňa
výš./šír./hĺb.
201/80/57cm

skrinka bielizníková stolík
výš./šír./dĺž.
výš./šír./hĺb.
78/65/120cm
201/80/40cm

javor /
červený

výš.188,5/
šír.300/
hĺb.59,5cm

javor
strassburg

komplet

výš.188,5/
šír. 300/
hĺb.59,5cm

kari

Predaj iba
v kompletoch!

buk tatra /
červený

2 farebné verzie

karina
Predaj iba
v kompletoch!

Mládežnícky komplet vo farbe javor
strassburg s charakteristickými hrubými
rámami, obklopujúcimi dvierka. Študentská zostava Karina je porovnateľná
s kompletom Milena.

Mládežnícky komplet opiera sa o komplet
Karina. Farebné prevedenia: buk tatra/
červený a buk tatra/modrý.

buk tatra/
modrý

komplet

javor strassburg
/ vanilka

javor strassburg

2 farebné verzie
javor strassburg
/ vanilka

javor /
modrý

249

jelša

komplet

junior

Predaj iba
v kompletoch!
Veľký študentský súbor. V dvojfarebných
verziách k dispozícii dve bohaté kolekcie úchytov.

výš.195,5
šír.303,5
hĺb.50-59cm

*Úchyty – morský súbor

*Úchyty – motýle

3 farebné verzie
(Súbory úchytov k dispozícii vo verziách
s modrými a seledýnovými dvierkami)
Dvierka vo farbe jelše neobsahujú
ozdobné frézovanie.

jelša

jelša /
seledýn

jelša /
seledýn
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jelša /
modrý

jelša /
modrý

orech aosta svetlý/
vanilka

úchytky dostupné do
vyčerpania skladových
zásob:
iba vo farbe
modrej

výš. 188,5
šír. 264
hĺb.52,5-59cm

komplet

výš.183
šír.192
hĺb.33,5-55cm

matri

Predaj iba
v kompletoch!
Študentský súbor strednej veľkosti.
K dispozícii tri druhy úchytov.
4 farebné verzie

tri farby:
- modrá
- zelená
- žltá

tri farby:
- modrá
- zelená
- žltá

*do vyčerpania skladových zásob

jelša medová /
jelša modrá

orech aosta
svetlý

orech aosta svetlý / orech aosta svetlý / orech aosta svetlý /
vanilka
uni modrý
uni zelený

orech aosta svetlý /
uni zelený

komplet

emi

Predaj iba
v kompletoch!
Najmenší zo študentských systémov. Ponúkaný v dvoch farebných verziách: jelša
medová a jelša medová / jelša modrá.

jelša
medová

jelša medová /
jelša modrá

2 farebné verzie
jelša
medová
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pri ruke nielen na stolíku
iné dodatočné prvky nájdeš na stranách 69, 145, 217, 295, 355, 371

kancelárska stolička s bočnými operadlami,
koža, čierna farba, nastavenie výšky,
rozm.52/117-127/62cm, THK-004666

odpadkový kôš, kovový, strieborný,
35/29,5cm, THK-005755

kartónové škatule 2ks,
32/25/18,5cm, THK-012886

porovnaj stolíky rôznych kolekcií
a systémov!

stolík, sezamové drevo, farba: tmavý braz,
výš./šír./dĺž. 78/45/150cm, THK-005914

stolná lampa, výš.37cm,
THK-004382

závesná lampa, výš.52cm,
THK-007911

drevený svietnik, čierny výš. 13cm,
THK-012609

stolík JBIU 2D2S (str.218-225) druhy stolík
výš./šír./dĺž. 78/65/140cm
farby: antická sosna , dub sutter

kancelárska stolička s bočnými operadlami,
čierna farba, nastavenie výšky,
rozm.58/85-93,5/54cm, THK-007538

rámik na fotografie, čierny, rozm. fotky
7,5/7,5cm, rozm. rámika 16,5/16,5cm,
THK-010650

stolná lampa, výš.54cm,
THK-011486

zo systému ringo ringo (str.58-67) zvyšné
stolík BIU4S/120
výš./šír./dĺž. 75,5/80/120cm
farby: morioka, morioka / biely lesk
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všetky predstavené stolíky nájdeš na
stranách jednotlivých systémov

z kolekcií orinoko (str.280-285)
stolík OBIU 1D1S
výš./šír./dĺž. 74/65/120cm
farba: jelša nigier

z kolekcií orinoko (str.280-285)
stolík OBIU 2D2S
výš./šír./dĺž. 74/75/160cm
farba: jelša nigier

z kolekcií retro (str.334-341)
stolík BIU 150
výš./šír./dĺž. 74,5/67,5/150cm
farba: zelená borovica

zo systému salsa (str.130-135)
stolík BIU/120-R1D1S
výš./šír./dĺž. 75,5/67/118cm
farba: orech fineline / linewood
(do vyčerpania skladových zásob)

z kolekcií bawaria (str.286-293)
stolík DBIU 175
výš./šír./dĺž. 76,5/80/175cm
farba: orech taliansky

z kolekcií stylius (str.326-333)
stolík NBIU 170
výš./šír./dĺž. 77,5/75/170cm
farba: čerešňa antik

z kolekcií yoko (str.304-309)
stolík BIU/160
výš./šír./dĺž. 71,5/72/160cm
farba: borovica nigier

zo systému affi (str.6-13)
stolík BIU/120
výš./šír./dĺž. 78/60/120cm
farby: wenge, wenge / vanilka,
wenge/slivka wallis

zo systému salsa (str.130-135)
stolík BIU/160-R2D2S
výš./šír./dĺž. 75,5/67/160cm
farba: orech fineline / linewood
(do vyčerpania skladových zásob)

zo systému reset (str.30-41)
stolík ABIU 8/11
výš./šír./dĺž. 78/65/110cm
farby: wenge, wenge / dub miláno

zo systému ringo (str.58-67)
stolík BIU/120
výš./šír./dĺž. 75,5/80/120cm

zo systému ringo (str.58-67)
spojka pre stoly LAC/8
výš./šír./hĺb. 2,2/80/80cm

zo systému ringo (str.58-67)
stolík BIU/160
výš./šír./dĺž. 75,5/80/160cm

zo systému indiana (str.218-225)
stolík JBIU 2S
výš./šír./dĺž. 78/65/120cm

farba: morioka

farba: morioka

farba: morioka

farba: dub sutter, antická sosna
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porovnaj stolíky
rôznych kolekcií a systémov

z kolekcií ontario (str.310-317)
stolík BIU 170
výš./šír./dĺž. 77,5/75/170cm
farba: javor ontário

z kolekcií orland (str.272-279)
stolík BIU/180
výš./šír./dĺž. 78/65/120cm
farba: čerešňa orlando

z kolekcií kent (str.318-325)
stolík EBIU 158
výš./šír./dĺž. 77/68/158cm
farby: gaštan, jabloň tmavá

z kolekcií n.york (str.342-349)
stolík GBIU 113
výš./šír./dĺž. 74,5/66/113cm
farba: jabloň tmavá

zo systému reset (str.30-41)
stolík ABIU 8/16
výš./šír./dĺž. 78/65/160cm
farby: wenge, wenge / dub miláno

zo systému clipper (str.122-129)
stolík BIU/120-1D1S
výš./šír./dĺž. 75,5/67/118cm
farby: orech fineline / dub legno

zo systému sorrento (str.86-91)
kancelársky stôl BIU/8/14
výš./šír./dĺž. 76/70/140 cm
farba: dub canterbury

zo systému creatio (str.14-29)
stolík BIU/110
výš./šír./dĺž. 78/78/106,5cm
farby: wenge / biely lesk, wenge / pomaranč lesk,
wenge / zebrawood lesk

z kolekcií kent (str.318-325)
stolík EBIU 158K
výš./šír./dĺž. 77/68/158cm
farby: gaštan, jabloň tmavá
(do vyčerpania skladových zásob)

z kolekcií n.york (str.342-349)
stolík GBIU 150
výš./šír./dĺž. 74,5/66/150cm
farba: jabloň tmavá

zo systému clipper (str.122-129)
stolík BIU/160-2D2S
výš./šír./dĺž. 75,5/67/160cm
farby: orech fineline / dub legno

zo systému creatio (str.14-29)
stolík BIU/160
výš./šír./dĺž. 78/78/160cm
farby: wenge / biely lesk, wenge / pomaranč lesk,
wenge / zebrawood lesk

255

všetky predstavené stolíky nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

zo systému sevilla (str.244-245)
biurko
výš./šír./dĺž. 77,5/65/120cm
farba: javor ontário

zo systému vis à vis (str.92-103)
stolík VBIU/7/10K
výš./šír./dĺž. 75,5/59/100cm
farba: čerešňa

zo systému vis à vis (str.92-103)
stolík VBIU/7/12K
výš./šír./dĺž. 75,5/59/120cm
farba: čerešňa

zo systému doors (str.46-57)
stolík HBIU 1D1S
výš./šír./dĺž. 75,5/70/120cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému doors (str.46-57)
stolík HBIU 2D2S
výš./šír./dĺž. 75,5/70/160cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému doors (str.46-57)
stolík HBIU 120
výš./šír./dĺž. 75,5/70/120cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému elippe (str.172-181)
stolík ELBIU/7/10
výš./šír./dĺž. 75/64/100cm
farba: javor strassburg

zo systému elippe (str.172-181)
stolík ELBIU/7/14
výš./šír./dĺž. 75/64/140cm
farba: javor strassburg

zo systému elippe (str.172-181)
kancelársky stôl ELBIU/7/12
výš./šír./dĺž. 75/64/120cm
farba: javor strassburg

zo systému indi (str.248)
biurko
výš./šír./dĺž. 78/65/120cm
farba: buk tatra
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zo systému spido (str.242-243)
stolík SBIU 1D1S
výš./šír./dĺž. 77/60,5/100cm
farby: javor / modrý, javor

zo systému capslock (str.226-235)
stolík CBIU/7/11S
výš./šír./dĺž. 72/68,5/114cm
farby: šedý / oranžový, šedý / hruškový, šedý /
béžový, šedý / indigo
* v ľavej alebo pravej verzii

zo systému vis à vis (str.92-103)
stolík VBIU/7/10
výš./šír./dĺž. 74/59/100cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému doors (str.46-57)
spojka pre stoly HLACZ 70
výš./šír./hĺb. 3,2/70/70cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému elippe (str.172-181)
spojka pre stoly ELLACZ/1/7
výš./šír./hĺb. 3/64/64cm
farba: javor strassburg

zo systému capslock (str.226-235)
stolík CBIU/7/11
výš./šír./dĺž. 72/68,5/114cm
farby: šedý / oranžový, šedý / hruškový, šedý /
béžový, šedý / indigo

porovnaj stolíky
rôznych kolekcií a systémov

zo systému vis à vis (str.92-103)
stolík VBIU/7/14
výš./šír./dĺž. 75,5/67/140cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému doors (str.46-57)
stolík HBIU 160
výš./šír./dĺž. 75,5/70/160cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému elippe (str.172-181)
kancelársky stôl ELBIU/7/16
výš./šír./dĺž. 75/64/160cm
farba: javor strassburg

zo systému capslock (str.226-235)
stolík CBIU/7/10
výš./šír./dĺž. 72/68,5/100cm
farby: šedý / oranžový, šedý / hruškový, šedý /
béžový, šedý / indigo

zo systému vis à vis (str.92-103)
kancelársky stôl VBIU/7/12
výš./šír./dĺž. 75,5/72/120cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému largo (str.104-115)
kancelársky stôl PBIU/7/12
výš./šír./dĺž. 75/72/120cm
farba: dub wenge tmavý,
slivka wallis

zo systému vis à vis (str.92-103)
spojka pre stoly VLACZ/1/7
výš./šír./hĺb. 4/72/72cm
farba: čerešňa

zo systému largo (str.104-115)
spojka pre stoly PLACZ/1/7
výš./šír./hĺb. 3,6/72/72cm
farba: dub wenge tmavý,
slivka wallis

zo systému syriusz (str.182-191)
stolík XBIU/7/12
výš./šír./dĺž. 75/67/120cm
farby: javor strassburg, javor strassburg / vanilka

zo systému capslock (str.226-235)
kancelársky stôl CBIU/7/11L
výš./šír./dĺž. 75/68,5/114cm
farby: šedý

zo systému vis à vis (str.92-103)
kancelársky stôl VBIU/7/16
výš./šír./dĺž. 75,5/72/160cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému largo (str.104-115)
kancelársky stôl PBIU/7/16
výš./šír./dĺž. 75/72/160cm
farba: dub wenge tmavý,
slivka wallis

zo systému syriusz (str.182-191)
stolík XBIU/7/17
výš./šír./dĺž. 75/67/170cm
farby: javor strassburg, javor strassburg / vanilka

zo systému capslock (str.226-235)
spojka pre stoly CLACZ/1/8
výš./šír./hĺb. 2,5/75,5/75,5cm
farby: šedý / oranžový, šedý / hruškový, šedý /
béžový, šedý / indigo

zo systému capslock (str.226-235)
kancelársky stôl CBIU/7/15L
výš./šír./dĺž. 75/68,5/150cm
farby: šedý
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všetky predstavené stolíky nájdeš na stranách
jednotlivých systémov

zo systému pop (str.136-143)
stolík KBIUN/8/9
výš./šír./dĺž. 75,5/90,5/90,5cm
farby: buk, jelša medová

zo systému tip top (str.156-163)
stolík TBIUN 80
výš./šír./dĺž. 74,5/81/81cm
farby: javor, jelša medová

zo systému
(str.202-209)
stolík BIURKO “90”
výš./šír./dĺž. 75/59/90cm
farba: jelša

zo systému megi (str.str.240)
biurko
výš./šír./dĺž. 74,5/59,5/119cm
kolor: buk / modrý
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zo systému pop (str.136-143)
stolík KBIU/8/9
výš./šír./dĺž. 75,5/60/90cm
farby: buk, jelša medová

zo systému tip top (str.156-163)
stolík TBIU 60
výš./šír./dĺž. 74,5/50,5/60cm
farby: javor, jelša medová

zo systému
(str.202-209)
stolík BIURKO “120K”
výš./šír./dĺž. 76/59/120cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201)
stolík BIU/7/9
výš./šír./dĺž. 75/59/90cm
farba: jelša medová

zo systému pop (str.136-143)
stolík KBIU/8/11
výš./šír./dĺž. 75,5/60/109,5cm
farby: buk, jelša medová

zo systému tip top (str.156-163)
stolík TBIU 80
výš./šír./dĺž. 74,5/50,5/80cm
farby: javor, jelša medová

zo systému tip top (str.156-163)
stolík TBIU 1S/100
výš./šír./dĺž. 74,5/49/100cm
farby: javor, jelša medová

zo systému
(str.202-209)
stolík BIURKO “123”
výš./šír./dĺž. 75-85/59/123cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201)
stolík BIU/7/14K
výš./šír./dĺž. 76,5/67/137cm
farba: jelša medová

zo systému pop (str.136-143)
stolík KBIU/8/12
výš./šír./dĺž. 75,5/60/120cm
farby: buk, jelša medová

zo systému tip top (str.156-163)
stolík TBIU 1D1S/100
výš./šír./dĺž. 74,5/49/100cm
farby: javor, jelša medová

zo systému
(str.202-209)
stolík BIURKO “109”
výš./šír./dĺž. 76/59/109cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201)
stolík BIU/7/11
výš./šír./dĺž. 76,5/59/109cm
farba: jelša medová

porovnaj stolíky
rôznych kolekcií a systémov

zo systému pop (str.136-143)
stolík KBIU/8/14
výš./šír./dĺž. 75,5/67,5/135cm
farby: buk, jelša medová

zo systému twist (str.246-247)
biurko
výš./šír./dĺž. 77,5/60/120cm
farby: hruškový / granát twist, žltý twist / granát twis

zo systému
(str.202-209)
stolík BIURKO “140”
výš./šír./dĺž. 76/67/137cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201)
stolík BIU/7/14
výš./šír./dĺž. 76,5/67/137cm
farba: jelša medová

zo systému pop (str.136-143)
stolík KBIU/8/16
výš./šír./dĺž. 75,5/75/160cm
farby: buk, jelša medová

zo systému twist (str.246-247)
biurko 2S
výš./šír./dĺž. 77,5/60/100cm
farby: hruškový / granát twist, žltý twist / granát twist
(do vyčerpania skladových zásob)

zo systému

(str.202-209)
stolík BIURKO 7/12
výš./šír./dĺž. 76/72/120cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201)
stolík BIU/7/12
výš./šír./dĺž. 76/75/120cm
farba: jelša medová

zo systému małgośka (str.236-239)
D - biurko 7/12
výš./šír./dĺž. 73/59,5/119cm
farby: buk, buk / modrý, buk / seledýn

zo systému mambo (str.241)
stolík BIU1D1S
výš./šír./dĺž. 77,5/65/120cm
farba: javor, javor / indigo, javor / hruškový

zo systému
(str.202-209)
spojka pre stoly LACZNIK
výš./šír./hĺb. 79/79cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201)
spojka pre stoly ML/8/8
výš./šír./hĺb. 3/78/78cm
farba: jelša medová

zo systému
(str.202-209)
stolík BIURKO “120N”
výš./šír./dĺž. 76/100,5/100,5cm
farba: jelša

zo systému
(str.202-209)
stolík BIURKO 7/16
výš./šír./dĺž. 76/72/160cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201)
stolík BIU/7/16
výš./šír./dĺž. 76/75/160cm
farba: jelša medová
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výš.206
šír.296
hĺb.53cm

komplet

milena
Predaj iba
v kompletoch!

Moderný komplet s charakteristickými
hrubými rámami, obklopujúcimi dvierkami.
Hosťovská izba vo farbe javor strassburg.

javor
strassburg
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1 farba

výš.215
šír.339,5
hĺb.52cm

komplet

romeo
Predaj iba
v kompletoch!

Veľká moderná zostava do hosťovskej izby
vo farbe jelša medová
(vo verzii so skriňou 339,5cm).
K dispozícii samostatná skriňa výš.206,5 / šír.80 / hĺb.52cm
Stojan na CD v ponuke

jelša
medová

1 farba
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buk

jelša
medová

komplet

tristan
Predaj iba
v kompletoch!

komplet

výš.211,5
šír.287
hĺb.52cm

izolda
Predaj iba
v kompletoch!

Výrobca: BRW sp.z o.o

Dva súbory s funkciou hosťovskej izby s
moderným dizajnom. Odlišujú sa (okrem
rozmerov) aj štýlom vitrín: v Tristane je
ohýbané sklo zakryté obrubou s tvarom gule.
Dva farebné prevedenia: jelša medová
a buk.
2 farby

Výrobca: BRW sp.z o.o

Dva súbory s funkciou hosťovskej izby s moderným dizajnom. Odlišujú sa (okrem rozmerov) aj štýlom vitrín: v Izolde je čelo s plochým
sklom a vlisom, zakončené oblúkom. Dva
farebné prevedenia: jelša medová a buk.
jelša
medová

buk

buk
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výš.214
šír.299
hĺb.52cm

2 farby

jelša
medová

buk

jelša
medová

výš.212
šír.287,5
hĺb.57,5cm

komplet

výš.198,5
šír.265
hĺb.39-56,5cm

staś

Predaj iba
v kompletoch!

Výrobca: BRW sp.z o.o

* v opcii dostupné police do skrine

1 farba

nel

Predaj iba
v kompletoch!
Výrobca: BRW sp.z o.o

Oba súbory sú niekde v strede medzi
moderným a klasickým štýlom. Podobný
charakter – dva rôzne rozmery. Regulácia
výšky nožičiek (jednoduché vyrovnávanie),
farba: jelša medová. Hlavná funkcia:
hosťovská izba.
jelša
medová

komplet

Oba súbory sú niekde v strede medzi
moderným a klasickým štýlom. Podobný
charakter – dva rôzne rozmery. Regulácia
výšky nožičiek (jednoduché vyrovnávanie), farba: jelša medová. Hlavná
funkcia: hosťovská izba.
jelša
medová

1 farba
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orech
aosta
svetlý

komplet

adaś

Predaj iba
v kompletoch!

orech
aosta
svetlý

komplet

výš.196
šír.267
hĺb.56cm

zosia

Predaj iba
v kompletoch!

výš.196
šír.293,5
hĺb.56cm

Výrobca: BRW sp.z o.o

Výrobca: BRW sp.z o.o

Klasický súbor. Gravírovaná ozdobná lišta
a mosadzné úchyty.Tri farebné prevedenia:
orech aosta svetlý, orech perseo, jabloň
tmavá.

Klasický súbor s rôznymi výškami inštalácie.
Gravírovaná ozdobná lišta a mosadzné
úchyty. Tri farebné prevedenia: orech aosta
svetlý, orech perseo, jabloň tmavá.

dispozícii samostatná skriňa
výš.196cm / šír.87cm / hĺb.56cm

K dispozícii samostatná skriňa
výš.196 / šír.87 / hĺb.56cm

3 farby
orech
perseo
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orech
perseo

jabloň
tmavá

orech
aosta
svetlý

3 farby

orech
perseo

jabloň
tmavá

orech
aosta
svetlý
orech
perseo

jelša
orange

jabloň
tmavá

výš.188,5
šír.217
hĺb.56cm

komplet

výš.210,5
šír.345
hĺb.54cm

jasiek
Predaj iba
v kompletoch!

jelša
medová

jabloň
tmavá

2 farby

werona
Predaj iba
v kompletoch!

Výrobca: BRW sp.z o.o

Výrobca: BRW sp.z o.o

Dva typy čiel: čelá z dreva jelša orange,
lakované čelá - orech taliansky. Možnosť
zostavy so skriňou alebo bez skrine.

Malá a jednoduchá klasická zostava, plniaca
funkciu hosťovskej izby. 2 farby: jabloň
tmavá a jelša medová.

jelša
medová

komplet

Celková šírka kompletu - 345cm.

jelša
orange

orech
taliansky

k dispozícii samostatná skriňa výš.210,5 / šír.92,5 / hĺb.54cm je
možné zakúpiť komplet bez skrine: šír.255cm

2 farby

orech
taliansky
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