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Výrobca: BRW sp.z o.o 

klasická kolekcia kent

Ako v domoch minulosti ... gaštan alebo jabloň, vyrezávané obruby, sokle a dvierka, robustné úchyty, fazetované hrany skiel 
vitrín. Bohaté ozdoby vyplnia interiér atmosférou časov dávno minulých. 43 prvkov vo 2 farbách: gaštan, jabloň. 

komoda EKOM 8S

zrkadlo ELUS 155, príborník EKOM 3D1S, stoličky EKRS, stôl ESTO 160, vitrína rohová (nadstavec) ENAD 1WN, príborník rohový EKOM 1DSN, vitrína EWIT 2D2S

jabloň gaštan
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obývacia izba
2

4
1 3príborník EKOM 3D1S, vitrína ľavá EWIT 1DL, skrinka TV

ERTV 100, komoda EKOM 5S/6

príborník EKOM 2D2S

konferenčný stolík ELAW 130

skrinka TV ERTV 100

stôl ESTO 160, stolička (3ks) EKRS5

1

2
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kentpracovňa
2

1 komoda EKOM 8S, stolička EKRS, stolík EBIU 158, vitrína 
EWIT 2D2S 

stolík EBIU 158K, vitrína EREG 3W2S 

 vitrína ľavá EWIT 1DL

klasická kolekcia

gaštanjabloň
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kentspálňa
2

1 posteľ (2ks) ELOZ 90, nočná skrinka (2ks) EKOM 1S, komoda 
EKOM 5S/6

nočná skrinka (2ks) EKOM 1S, posteľ  ELOZ 160, komoda 
EKOM 5S/6, zrkadlo ELUS 102, komoda EKOM 8S

klasická kolekcia

1

2
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komoda EKOM 5S/10
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kent prvky kolekcie

gaštanjabloň

Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
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

klasická kolekcia

skrinka TV 
ERTV 72
výš./šír./hĺb.
72/72/46,5cm

skrinka TV
ERTV 100
výš./šír./hĺb.
54,5/101/54,5cm

konferenčný stolík 
ELAW 130
výš./šír./dĺž.
51,5/65/130cm

konferenčný stolík
s nastaviteľnou výškou
ELAST 130/170
výš./šír./dĺž.
60-76/67/134-174cm

stôl
ESTO 160
výš./šír./dĺž.
76,5/90/160-200cm

stôl
KENT MAX
výš./šír./dĺž.
78/100/160-360cm

vitrína rohová 
ENAD 1WN
(nádstavec
na príborník rohový)
výš.114,5/šír.58,5/hĺb.58,5cm

vitrína
ENAD 3W    
(nádstavec na príborník)
výš.114,5/šír.162,5/hĺb.43cm

vitrína 
ENAD 2W
(nádstavec na príborník)
výš.114,5/šír.110/hĺb.43cm

skrinka vysoká
EREG 3DW2S
výš./šír./hĺb.
204,5/167,5/43-49,5cm

príborník rohový 
EKOM 1DSN
výš./šír./hĺb.
90,5/60/60,5cm

príborník 
EKOM 3D1S
výš./šír./hĺb.
90,5/153,5/45cm

príborník 
EKOM 2D2S
výš./šír./hĺb.
90,5/101/45cm

vitrína
EREG 3W2S
výš./šír./hĺb.
204,5/167,5/43-49,5cm

vitrína 
EWIT 2D2S
výš./šír./hĺb.
204,5/110/43cm

vešiak 
EWIE 100

výš.108,5/šír. 30cm

skrinka na topánky 
EBUT 60
výš./šír./hĺb.
121/72/19,5cm

skrinka na topánky 
EBUT 88
výš./šír./hĺb.
59,5/88,5/32cm

vešiak
EWIE 190
výš./šír.
191,5/50cm

vešiak
EPPK 110
výš./šír./hĺb.
204,5/119,5/43cm

skriňa 
ESZF 4D2S
výš./šír./hĺb.
225/227/53-65,5cm

komoda 
EKOM 5S/6
výš./šír./hĺb.
108,5/61,5/45cm

komoda 
EKOM 4S/6
výš./šír./hĺb.
90,5/61,5/45cm

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

posteľ 
ELOZ 90
výš./šír./dĺž.
58,5-71,5/105,5/210
matrac 
šír./dĺž.
89/199cm

324



*do vyčerpania skladových zásob

stolička 
KENT SMALL
výš./šír./hĺb.
93/47/53cm

stolička 
EKRS
výš./šír./hĺb.
98/45/55cm

stolička
EKRS P
výš./šír./hĺb. 
98/59/55cm

stolík 
EBIU 158
výš./šír./dĺž.
77/68/158cm

regál
EREG 60 O
výš./šír./hĺb.
204,5/70,5/43cm

regál
EREG 100 O
výš./šír./hĺb.
204,5/110/43cm

stolík 
EBIU 158K
výš./šír./dĺž.
77/68/158cm

zrkadlo
ELUS 102
výš./šír./hĺb.
106,5/102/11cm

zrkadlo 
ELUS 155
výš./šír./hĺb.
88/154,5/11cm

vitrína ľavá 
EWIT 1DL
výš./šír./hĺb.
204,5/70,5/43cm

vitrína pravá 
EWIT 1DP
výš./šír./hĺb.
204,5/70,5/43cm

skrinka
vysoká ľavá 
EREG 1DL
výš./šír./hĺb.
204,5/70,5/43cm

skrinka
vysoká pravá 
EREG 1DP
výš./šír./hĺb.
204,5/70,5/43cm

skrinka vysoká 
EREG 2D2S
výš./šír./hĺb.
204,5/110/43cm

skriňa
ESZF 2D1S
výš./šír./hĺb.
204,5/110/65,5cm

komoda 
EKOM 5S/10
výš./šír./hĺb.
90,5/101/45cm

komoda 
EKOM 8S
výš./šír./hĺb.
90,5/153,5/45cm

projekt čaluneného nábytku: Robert Kowalczyk

posteľ
ELOZ 160
výš./šír./dĺž.
60,5-81,5/175/210
matrac 
šír./dĺž.
159/199cm

modely sú dostupné v rôznych druhoch 
a farbách poťahových látok 

•s priestorom na 
posteľné prádlo

a možnosťou spania 
145x190

•s priestorom na 
posteľné prádlo

a možnosťou spania 
115x190

kreslo
KENT        
výš./šír./hĺb.
84/94/87cm

nočná skrinka
EKOM 1S        
výš./šír./hĺb.
52,5/56,5/38,5cm

pohovka 
KENT 2R        

výš./šír./hĺb.
84/158/87cm

pohovka
KENT 2      
výš./šír./hĺb.
84/158/87cm

•k dispozícii tiež 
prevedenie bez 
rozkladania

•k dispozícii tiež 
prevedenie bez 
rozkladania

pohovka 
KENT 3R        

výš./šír./hĺb.
84/190/87cm

pohovka 
KENT 3        
výš./šír./hĺb.
84/190/87cm

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

Patinovanie, vzor intarsia, zhotovený technikou serigrafie, bohato vyrezávané dvierka, sokle, vlisy a lišty, použitie v klasic-
kej zostave nábytku vo farbe čerešňa antik. Všetko vyrobené pomocou modernej technológie, čo umožňuje prekvapujúco 
atraktívne ceny pri veľkom objeme zdobenia. 34 prvkov vo farbe čerešňa antik.
. 

zrkadlo NLUS 46, skrinka NKOM 1D1S, vešiak NWIE 70, komoda NKOM 1S, skrinka vysoká NSZF 1D1SP

príborník NKOM 4D2S, vitrína NWIT 3D2S, stôl STYLIUS NSTO, stoličky STYLIUS NKRS

čerešňa antik
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stylius 
2

1 vitrína NWIT 2D1S, skrinka TV NRTV 1S, regál NREG 60 O,
príborník rohový NKOM 1D1SN, konferenčný stolík NLAW

príborník NKOM 4D2S

komoda NKOM 5S

klasická kolekcia

čerešňa 
antik

obývacia izba
1

328

2



komoda NKOM 6S, vitrína rohová NNAD 1WN, príborník rohový NKOM 1D1SN, konferenčný stolík NLAW
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pracovňa
2

1 príborník NKOM 2W3S1B, vitrína NWIT 2D1S, stolík
NBIU 170, regál NREG 60 O

regál NREG 100 O, komoda NKOM 3S, kreslo STYLIUS,
konferenčný stolík NLAW, kreslo STYLIUS, stolík NBIU 170

zrkadlo NLUS 46, skrinka NKOM 1D1S

čerešňa 
antik

1

2
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stylius2

1spálňa nočná skrinka NKOM 1SO, posteľ NLOZ 160, nočná skrinka 
NKOM 1SO, skriňa NSZF 4D1S

nočná skrinka (2ks) NKOM 1SO, posteľ NLOZ 160

klasická kolekcia
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stylius
klasická kolekcia

prvky kolekcie

čerešňa 
antik

Porovnaj!
všetky pohovky str. 70-79
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 
NRTV 1S
výš./šír./hĺb. 
56/103/55cm

konferenčný stolík
NLAW
výš./šír./dĺž. 
50,5/60/120cm

stôl  STYLIUS 
NSTO
výš./šír./dĺž. 
76,5/85/145-180cm

stolička STYLIUS 
NKRS
výš./šír./hĺb. 
95/45/54cm

príborník
NKOM 2W3S1B
výš./šír./hĺb. 
128,5/153/44,5cm

vitrína 
NNAD 3W
(nádstavec na príborník)
výš./šír./hĺb. 
115/137/36,5cm

vitrína
NWIT 1DL
výš./šír./hĺb.
201,5/67,5/39cm

vitrína
NWIT 1DP
výš./šír./hĺb.
201,5/67,5/39cm

vitrína
NWIT 2D1S
výš./šír./hĺb. 
201,5/97,5/39cm

vitrína
NWIT 3D2S
výš./šír./hĺb. 
201,5/142/39cm

príborník 
NKOM 3D1S
výš./šír./hĺb. 
86,5/133/44,5cm

skrinka vysoká 
NSZF 1D1SP
výš./šír./hĺb. 
201,5/67,5/43cm

skrinka vysoká 
NSZF 1D1SL
výš./šír./hĺb. 
201,5/67,5/43cm

nočná skrinka 
NKOM 1SO
výš./šír./hĺb. 
51/58,5/37cm

skriňa 
NSZF 2D1S
výš./šír./hĺb. 
201,5/97,5/61,5cm

skriňa 
NSZF 4D1S
výš./šír./hĺb.
221/197/61,5cm

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

posteľ 
NLOZ 160
výš./šír./dĺž.
56-79/169/209cm
matrac
šír./dĺž. 
159/199cm

v ponuke aj rošty do postelí
*dostupné rošty: L16/160, L21/160, L16/2x80
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stolík 
NBIU 170
výš./šír./dĺž. 
77,5/75/170cm

komoda
NKOM 3S
výš./šír./hĺb. 
86,5/103/44,5cm

komoda
NKOM 5S
výš./šír./hĺb. 
128,5/58,5/44,5cm

komoda
NKOM 6S
výš./šír./hĺb.
128,5/103/44,5cm

príborník
NKOM 4D2S
výš./šír./hĺb.
86,5/173/44,5cm

zrkadlo
NLUS 125
výš./šír./hĺb.
87,5/132/6cm

vešiak
NWIE 70
výš./šír./hĺb. 
159/71/3cm

zrkadlo 
NLUS 46
výš./šír./hĺb. 
107,5/53/6cm

vitrína rohová 
NNAD 1WN
(nádstavec na príborník rohový)
výš./šír./hĺb. 
115/51,5/51,5cm

vitrína 
NNAD 2W
(nádstavec na príborník)
výš./šír./hĺb.
115/97,5/36,5cm

príborník 
NKOM 2D2S
výš./šír./hĺb. 
86,5/93/44,5cm

príborník rohový 
NKOM 1D1SN
výš./šír./hĺb. 
86,5/57,5/57,5cm

vitrína rohová 
NWIT 2DN
výš./šír./hĺb. 
201,5/97,5/46cm

regál
NREG 60 O
výš./šír./hĺb. 
201,5/62,5/39cm

regál
NREG 100 O
výš./šír./hĺb.
201,5/97,5/39cm

skrinka
NKOM 1D1S
výš./šír./hĺb. 
86,5/53,5/37cm

komoda 
NKOM 1S
výš./šír./hĺb.
42/73,5/37cm

kreslo
STYLIUS
výš./šír./hĺb. 
87/84/85cm

pohovka 
STYLIUS 2R
výš./šír./hĺb. 
87/151/90cm

k dispozícii tiež:
pohovka
STYLIUS 2P
výš./šír./hĺb.
87/151/90cm
•z pojemnikiem na pościel

pohovka 
STYLIUS 3R
výš./šír./hĺb. 
87/181/90cm

•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou
spania 115x190

•s priestorom na posteľné
prádlo a možnosťou
spania 145x190

projekt čalúneného nábytku: Robert Kowalczyk

nábytok dostupný v rôznych farbách 
a druhoch poťahových látok
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klasická kolekcia retro

Vidiecka atmosféra ... Vzor borovice, natretej zeleným moridlom. Poličky vo vitrínach, masívne zaoblené rámy, mo-
sadzné úchyty, ozdobné obruby – všetko to vytvára útulný charakter. 32 prvkov vo farbe zelená borovica. 

vitrína rohová NAD 1WN, príborník rohový KOM 1D1SN, príborník KOM 2D4S

vitrína (nádstavec na príborník) NAD 144W, príborník KOM 4D1S, regál REG 50 O, stôl STO 160, príborník KOM 2D4S

zelená borovica
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vitrína (nádstavec na príborník) NAD 108W, príborník KOM 2D4S, komoda KOM 4S, stôl STO 160, stolička (6ks) JACEK, bar REG 80B336
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1 2 3vitrína WIT 1DL, skrinka TV RTV 72, komoda 
KOM 4S, konferenčný stolík LAW 120

skriňa SZF 4D, nočná skrinka KOM 2S, 
posteľ LOZ 140, nočná skrinka KOM 2S

vešiak PPK 106, komoda KOM 4S,
skriňa SZF 2D2S
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retro
klasická kolekcia

prvky kolekcie

zelená 
borovica

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

konferenčný stolík 
LAW 120
výš./šír./dĺž. 
54/64/120cm

stôl
STO 160
výš./šír./dĺž. 
75/90/160-200cm

stolička
JACEK
výš./šír./hĺb. 
103/43/47cm

stolička 
AGATKA
výš./šír./hĺb. 
98/43/47cm

skrinka TV 
RTV 72
výš./šír./hĺb.
75/72/46,5cm

zrkadlo
LUS 106

výš./šír./hĺb. 
96/111/7,5cm

skrinka na 
topánky 
SBUT 60
výš./šír./hĺb. 
118,5/64/38,5cm

komoda 
KOM 4S
výš./šír./hĺb.
94,5/80/46,5cm

vešiak 
PPK 106
výš./šír./hĺb. 
199/111/37cm

regál pre toaletné potreby
NTO 106
výš./šír./hĺb. 
14,5/106/24,5cm

skrinka pre toaletné potreby
TOL 114
výš./šír./hĺb.
74,5/114/46,5cm

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

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

posteľ 
LOZ 160
výš./šír./dĺž. 
81,5/174/209cm
matrac
šír./dĺž. 
159/199cm

posteľ 
LOZ 140
výš./šír./dĺž.
80,5/154/209cm
matrac
šír./dĺž. 
140/199cm

nočná skrinka 
KOM 2S
výš./šír./hĺb. 
54,5/44/37cm
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regál 
REG 50 O
výš./šír./hĺb. 
199/55/39,5cm

regál
REG 80 O
výš./šír./hĺb.  
199/85/39,5cm

vitrína 
WIT 2D2S
výš./šír./hĺb.
199/85/39,5cm

vitrína 
WIT 1DL
výš./šír./hĺb. 
199/55/39,5cm

vitrína
WIT 1DP
výš./šír./hĺb.
199/55/39,5cm

stolík 
BIU 150
výš./šír./dĺž. 
74,5/67,5/150cm

(do vyčerpania 
skladových zásob)

(do vyčerpania 
skladových zásob)

(do vyčerpania 
skladových zásob)

vitrína
NAD 108W

(nádstavec na príborník)
výš./šír./hĺb.

104,5/113,5/39,5cm

vitrína 
NAD 144W
(nádstavec na príborník)
výš./šír./hĺb. 
104,5/149,5/39,5cm

vitrína rohová 
NAD 1WN L/P
(nádstavec na príborník)
výš./šír./hĺb.
104,5/51/51cm

príborník
KOM 4D1SW
výš./šír./hĺb.
94,5/152/46,5cm

príborník 
KOM 4D1S
výš./šír./hĺb. 
94,5/152/46,5cm

príborník
KOM 2D4S
výš./šír./hĺb.
94,5/116/46,5cm

príborník rohový 
KOM 1D1SN L/P
výš./šír./hĺb. 
94,5/55/55cm

skriňa 
NSZ 4D*
(nadstavec na skrińu SZF 4D)
výš./šír./hĺb. 
46/181/61cm

* Obruba k dispozícii spolu so skriňou.
Pri nákupe samotnej skrinky – obruba chýba.

bar 
REG 80B
výš./šír./hĺb.
199/85/39,5cm

skrinka vysoká
REG 2D
výš./šír./hĺb.
199/85/39,5cm

skriňa
SZF 4D*
výš./šír./hĺb. 
199/181/61cm

skriňa
SZF 2D2S
výš./šír./hĺb.
199/85/61cm
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klasická kolekcia n.york

Aj keď Vám možno nie je blízky britský zvyk čaju o piatej, kolekcia nábytku N. York zabezpečí príjemné prostredie. Jemný 
lesk a vzhľad, zabezpečený patinou, efektnou hlavne na frézovaných vlisoch, sokloch a gravírovaných lištách dvierok. 
Dojem uplynutého času zabezpečuje tiež patina na mosadzných úchytoch. 38 prvkov vo farbe jabloň tmavá. 

vitrína (nádstavec na príborník) GNAD 155W, príborník GKOM 4D1SW, konferenčný stolík GLAW 125 

vitrína GWIT 2D2S, vitrína GNAD 117W (nádstavec na príborník), príborník GKOM 2D4S, vešiak GPWD 165, komoda GKOM 1S, zrkadlo GLUS 50, skrinka GKOM 1D1S, komoda GKOM 6S, stôl 
GSTO 170, stoličky (4ks) GKRS

jabloň tmavá
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stôl GSTO 170, stoličky GKRS, skrinka vysoká GREG 2D

344



n.yorkobývacia izba
2

1 vitrína (nádstavec na príborník)  GNAD 155W, príborník GKOM 4D1S, 
konferenčný stolík GLAW 125, skrinka na topánky GBUT 60, vešiak 
GPWD 165, komoda GKOM 1S, vitrína rohová (nádstavec) GNAD 
1WN, príborník rohový GKOM 1D1SN, skrinka TV GRTV 60
komoda GKOM 6S, skrinka TV GRTV 90, vitrína GWIT 1DP

skrinka GKOM 2D

jabloň 
tmavá

klasická kolekcia
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komoda GKOM 4S, nočná skrinka GKOM 1SO (2ks), posteľ GLOZ 160, skriňa GSZF 4D346
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n.york
klasická kolekcia

jabloň 
tmavá

prvky kolekcie
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 
GRTV 60
výš./šír./hĺb. 
73/60/44,5cm

skrinka TV
GRTV 90
výš./šír./hĺb.
55/91/49cm

konferenčný stolík 
GLAW 125
výš./šír./dĺž. 
56/65/125cm

stôl
GSTO 170
výš./šír./dĺž. 
76/90,5/172-213cm

vitrína 
GNAD 117W
(nádstavec na príborník)
výš.105/šír.125/hĺb.38cm

príborník 
GKOM 2D4S
výš./šír./hĺb. 
94,5/118/45,5cm

skrinka vysoká
GREG 2D
výš./šír./hĺb. 
199,5/85,5/38cm

komoda 
GKOM 6S
výš./šír./hĺb. 
113/78/45,5cm

skrinka
GKOM 2D
výš./šír./hĺb.
113/78/36cm

bar 
GBAR 2D
výš./šír./hĺb. 
113/78/36cm

skriňa 
GSZF 2D2S
výš./šír./hĺb. 
199,5/85,5/61,5cm

posteľ 
GLOZ 90
výš./šír./dĺž.
35-70,5/96/208cm
matrac 
šír./dĺž.
89/199cm

posteľ
GLOZ 160
výš./šír./dĺž.
35-70,5/165,5/208cm
matrac 
šír./dĺž.
159/199cm

nočná skrinka 
GKOM 1SO
výš./šír./hĺb. 
49,5/40,5/36cm

skrinka pre toaletné potreby
GTOL 114
výš./šír./hĺb. 
74,5/114/46cm

lustro 
GLUS 120
výš.95,5/šír.113,5/hĺb. 6cm

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

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

* p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu348



stolička
GKRS
výš./šír./hĺb.
91/47/52cm

stolík
GBIU 113
výš./šír./dĺž. 
74,5/66/113cm

stolík
GBIU 150
výš./šír./dĺž. 
74,5/66/150cm

regál
GREG 50 O
výš./šír./hĺb.
199,5/54,5/37,5cm

regál
GREG 80 O
výš./šír./hĺb.
199,5/85,5/37,5cm

komoda 
GKOM 4S
výš./šír./hĺb.
94,5/78/45,5cm

vitrína 
GNAD 155W
(nádstavec na príborník)
výš.105/šír.162,5/hĺb.38cm

vitrína rohová 
GNAD 1WN
(nádstavec na 
príborník rohový)
výš.105/šír.50,5/hĺb.50,5cm

príborník 
GKOM 4D1S
výš./šír./hĺb. 
94,5/155,5/45,5cm

príborník 
GKOM 4D1SW
výš./šír./hĺb.
94,5/155,5/45,5cm

vitrína 
GWIT 1DL
výš./šír./hĺb. 
199,5/54,5/38cm

vitrína
GWIT 1DP
výš./šír./hĺb. 
199,5/54,5/38cm

vitrína 
GWIT 2D2S
výš./šír./hĺb.
199,5/85,5/38cm

príborník rohový
GKOM 1D1SN
výš./šír./hĺb.
94,5/54,5/54,5cm

vešiak 
GPWP 165
výš./šír./hĺb.
165/73,5/6cm

zrkadlo
GLUS 50
výš./šír. 
119,5/47,5cm

vešiak 
GPWD 165
výš./šír./hĺb.
165/74,5/35cm

skriňa 
GSZF 3D
výš./šír./hĺb. 
199,5/145/61,5cm

skriňa
GSZF 4D
výš./šír./hĺb.
199,5/189/61,5cm

komoda 
GKOM 1S
výš./šír./hĺb.
35/67/36cm

skriňa 
GKOM 1D1S
výš./šír./hĺb.
74,5/47/36cm

komoda 
GKOM 1S
výš./šír./hĺb.
35/67/36cm

skrinka na topánky
GBUT 60
výš./šír./hĺb.
118,5/60/36cm
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klasická kolekcia sheetal

Nábytok z kolekcie SHEETAL je vyrobený z homogénneho sezamového dreva. Ručná výroba každého modelu zaručuje jeho 
neopakovateľnosť a výnimočnosť. 12 prvkov vo farbe sezam tmavý braz.

komoda THK-005938, stôl THK-005950, stolička THK-005906, príborník THK-004926

komoda THK-005938, stôl THK-005950, stolička THK-005906, príborník THK-004926, regál THK-005920

sezam tmavý braz
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obývacia izba
2

4
5

1 3konferenčný stolík THK-005888, regál  THK-005936, komoda 
THK-005886

komoda THK-005886

konferenčný stolík THK-005888

konzola THK-005921

komoda THK-005938

1

2
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sheetalobývacia izba 6 konzola THK-005921, stolička THK-005906, regál THK-005936 klasická kolekcia

sezam 
tmavý 

braz

stolička
THK-005906
výš./šír./hĺb.
105/45/46cm

stôl
THK-005950
výš./šír./dĺž. 
76/100/200cm

konferenčný stolík
THK-005885
výš./šír./dĺž. 
60/60/60cm

konferenčný stolík
THK-005888
výš./šír./dĺž. 
40/90/60cm

konzola 
THK-005921
výš./šír./hĺb. 
78/120/36cm

skrinka TV
THK-005867
výš./šír./hĺb. 
45/170/45cm

prvky kolekcie

príborník
THK-004926
výš./šír./hĺb.
198/120/49cm

regál
THK-005936
výš./šír./hĺb. 
180/90/30cm

regál
THK-005920
výš./šír./hĺb.  
180/90/35cm

komoda
THK-005938
výš./šír./hĺb.
85/85/45cm

komoda
THK-005886
výš./šír./hĺb.
82/78/29cm

príborník
THK-005940
výš./šír./hĺb. 
75/150/45cm
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závesná lampa, priemer 40cm,
THK-013414

sladký odpočinok
- spálňa

iné dodatočné prvky nájdeš na stranách 69, 145, 217, 253, 295, 371

posteľná súprava z perkálu Rose Blue, 100% 
bavlna, 160/200cm, 2x 70/80cm, THK-008748,
saténové prestieradlo s gumičkou 160/200 cm, 
THK-003993

orchidea, rôzne farby, výš.75cm, 
p.č. THK-010004 

deka ecru THK-002312,
čokoládová deka THK-002316

škatule, 2 ks, 
32/25/18,5cm, THK-004258,

kreslo, výš./šír./hĺb. 85/58/61cm, VKRF

dekoračný vankúš, 45/45cm,
THK-009879

keramická váza, rôzne farby,
výš. 25,5 cm, p.č. THK-009685

stolná lampa, 59cm,
THK-004994

porovnaj postele rôznych  kolekcií 
a systémov!     
(str.356-360)

posteľ, sezamové drevo, farba: tmavý braz, výš./šír./dĺž. 183/213 cm, 
ložná plocha 160/200 cm (z roštom, bez matraca) THK-005919

nočná skrinka, sezamové drevo, farba: tmavý braz,
výš./šír./hĺb. 55/45/45 cm, THK-005946
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- posteľ s úložným 
priestorom

 všetky predstavené postele nájdeš na 
stranách jednotlivých systémov

z kolekcií bawaria (str.286-293) 
posteľ DLOZ 160
výš./šír./dĺž. 60-83/169/210cm
matrac
šír./dĺž. 159/199cm
farba: orech taliansky

z kolekcií orinoko (str.280-285) 
posteľ OLOZ 140
výš./šír./dĺž. 55-82,5/151/208cm
matrac 
šír./dĺž. 140/199cm
farba: jelša nigier

z kolekcií orinoko (str.280-285) 
posteľ OLOZ 160
výš./šír./dĺž. 55-82,5/169,5/208cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: jelša nigier

z kolekcií stylius (str.326-333) 
posteľ NLOZ 160
výš./šír./dĺž. 56-79/169/209cm
matrac 
šír./dĺž.159/199cm
farba: čerešňa antik

z kolekcií ontario (str.310-317)
posteľ LOZ 160
výš./šír./dĺž. 56-79/169/209cm
matrac
šír./dĺž. 159/199cm
farba: javor ontário

z kolekcií n.york (str.342-349) 
posteľ GLOZ 90
výš./šír./dĺž. 35-70,5/96/208cm
matrac 
šír./dĺž. 89/199cm
farba: jabloň tmavá

z kolekcií n.york (str.342-349) 
posteľ GLOZ 160
výš./šír./dĺž. 35-70,5/165,5/208cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: jabloň tmavá

z kolekcií orland (str.272-279) 
posteľ LOZ 160
výš./šír./dĺž. 40-78/170,5/208cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: čerešňa orlando

zo systému salsa (str.130-135) 
posteľ LOZ/90-R
výš./šír./dĺž. 40,5-65,5/95/206,5cm
matrac 
šír./dĺž. 90/199cm
farba: orech fineline / linewood
(do vyčerpania skladových zásob)

zo systému salsa (str.130-135) 
posteľ LOZ/160-R
výš./šír./dĺž. 40,5-65,5/164/206,5cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: orech fineline / linewood
(do vyčerpania skladových zásob)
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porovnaj postele
rôznych kolekcií a systémov

z kolekcií retro (str.334-341)
posteľ LOZ 140
výš./šír./dĺž. 80,5/154/209cm
matrac
šír./dĺž. 140/199cm
farba: zelená borovica

z kolekcií sicret (str.266-271)
posteľ LOZ/160
výš./šír./dĺž. 45-108/170/213cm
matrac
šír./dĺž. 159/199cm
farba: dąb belfort

z kolekcií retro (str.334-341)
posteľ LOZ 160
výš./šír./dĺž. 81,5/174/209cm
matrac
šír./dĺž. 159/199cm
farba: zelená borovica

z kolekcií yoko (str.304-309)
posteľ LOZ 140
výš./šír./dĺž 30-74/150/206,5cm
matrac
šír./dĺž. 140/200cm
farba: borovica nigier

z kolekcií kent (str.318-325)
posteľ ELOZ 90
výš./šír./dĺž. 58,5-71,5/105,5/210cm
matrac
šír./dĺž. 89/199cm
farby: gaštan, jabloň

z kolekcií kent (str.318-325)
posteľ ELOZ 160
výš./šír./dĺž. 60,5-81,5/175/210cm
matrac
šír./dĺž. 159/199cm
farby: gaštan, jabloň

zo systému sorrento (str.86-91) 
posteľ LOZ 160
výš./šír./dĺž. 95/171/211cm 
matrac 
šír./dĺž. 160/200cm
farby: dub canterbury, dub canterbury/sambesi zebrano

hlava postele je dostupná aj vo farbe sambesi zebrano 
alebo s poťahom (pozri str. 89)

zo systému largo classic (str.116-121) 
posteľ LOZ 140
výš./šír./dĺž. 70,5-42,5/147/206cm
matrac 
šír./dĺž. 140/199cm
farba: višňa talianska

zo systému largo classic (str.116-121)  
posteľ LOZ 160
výš./šír./dĺž. 70,5-42,5/165/206cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: višňa talianska

zo systému clipper (str.122-129) 
posteľ LOZ/90-D
výš./šír./dĺž. 40,5-65,5/95/206,5cm
matrac 
šír./dĺž. 90cm/199cm
farba: orech fineline / dub legno

zo systému clipper (str.122-129) 
posteľ LOZ/160-D
výš./šír./dĺž. 33-63/164/204,5cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: orech fineline / dub legno

 357



- posteľ s úložným 
priestorom

 všetky predstavené postele nájdeš na 
stranách jednotlivých systémov

zo systému ringo (str.58-67) 
posteľ LOZ 160
výš./šír./dĺž. 35,5-66,5/165/204cm
matrac 
šír./dĺž. 160/200cm
farby: morioka, morioka/biely leskposteľ XLOZ/160 

výš./šír./dĺž. 86cm/176,5cm/215cm
matrac
šír./dĺž.159/199cm
farba: javor strassburg

zo systému twist (str.246-247) 
posteľ
výš./šír./dĺž. 45,5-70,5/95/205,5cm
matrac 
šír./dĺž. 90/200cm
farby: hruškový / granát twist

zo systému syriusz (str.182-191)
posteľ XLOZ/140 
výš./šír./dĺž. 87cm/158,5cm/216cm
matrac
šír./dĺž. 140/199cm

zo systému indiana (str.218-225)
posteľ JLOZ 90 
výš./šír./dĺž. 45-65/93/205,5cm
matrac
šír./dĺž. 90/199cm
farby: dub sutter, antická sosna

zo systému brw (str.194-201) 
posteľ MT/20/9
výš./šír./dĺž. 55-65cm/95cm/205cm
matrac 
šír./dĺž. 90cm/199cm
farba: jelša

zo systému brw (str.194-201) 
posteľ MT/20/14
výš./šír./dĺž. 59-65cm/150cm/205cm
matrac 
šír./dĺž. 140cm/199cm
farba: jelša

zo systému tip-top (str.156-163) 
posteľ TLOZ 90W
výš./šír./dĺž. 50,5-60,5/95/202,5cm
matrac 
šír./dĺž. 89/199cm
farby: javor, jelša medová

zo systému affi (str.6-13) 
posteľ LOZ/160
výš./šír./dĺž. 35,5-80,5/165/208cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: wenge

zo systému doors (str.46-57) 
posteľ HLOZ 160
výš./šír./dĺž. 36-73,5/168,5/205,5cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farby: dub miláno, wenge

zo systému  (str.202-209) 
posteľ WALDEK 90
výš./šír./dĺž. 55-65/95/203cm
matrac 
šír./dĺž. 90/199cm
farba: jelša

zo systému indi (str.248) 
posteľ LOZ_90
výš./šír./dĺž. 55-43/95/205cm
matrac 
šír./dĺž. 90/199cm
farba: buk tatra 

zo systému reset (str.30-41)
posteľ ALOZ 160
výš./šír./dĺž. 32-84,5/172,5/218,5cm
matrac
šír./dĺž. 159/199cm
farba: wenge
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porovnaj postele
rôznych kolekcií a systémov

zo systému largo (str.104-115) 
posteľ PLOZ 140
výš./šír./dĺž. 70,5-42,5/147/206
matrac 
šír./dĺž. 140/199cm
farby: dub wenge tmavý / sibu, 
dub wenge tmavý / dub česaný, 
dub wenge tmavý / heban makasar,
slivka wallis / biely lesk, slivka wallis 
/ sibu

zo systému largo (str.104-115) 
posteľ PLOZ 160
výš./šír./dĺž. 70,5-42,5/165/206
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farby: dub wenge tmavý / sibu, 
dub wenge tmavý / dub česaný, 
dub wenge tmavý / heban makasar,
slivka wallis / biely lesk, slivka wallis 
/ sibu

zo systému creatio (str.14-29) 
posteľ LOZ/90
výš./šír./dĺž. 40-60/102/208cm
matrac 
šír./dĺž.  90/199cm
farba: wenge

zo systému creatio (str.14-29) 
posteľ LOZ/160
výš./šír./dĺž. 40-60/172/208cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: wenge

zo systému vis à vis (str.92-103)
posteľ VLOZ 90
výš./šír./dĺž. 35-60,5/97,5/206,5cm
matrac
šír./dĺž. 89/199cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému vis à vis (str.92-103)
posteľ VLOZ 140
výš./šír./dĺž. 35-60,5/148/206,5cm
matrac
šír./dĺž. 140/199cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému tauri (str.166-171)
posteľ LOZ_160
výš./šír./dĺž. 30-70/173/206,5cm
matrac
šír./dĺž. 160/200cm
farby: jelša medová, dub wenge

zo systému vis à vis (str.92-103)
posteľ VLOZ 160
výš./šír./dĺž. 35-60,5/166/206,5cm
matrac
šír./dĺž. 159/199cm
farby: čerešňa / vanilka, čerešňa

zo systému elippe (str.172-181) 
posteľ ELLOZ/90
výš./šír./dĺž. 62/102/206,5cm
matrac 
šír./dĺž. 90/199cm
farba: javor strassburg

zo systému elippe (str.172-181) 
posteľ ELLOZ/140
výš./šír./dĺž. 62/150/218,5cm
matrac
šír./dĺž. 140/199cm
farba: javor strassburg

zo systému elippe (str.172-181) 
posteľ ELLOZ/160
výš./šír./dĺž. 62/168,5/218,5cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: javor strassburg

zo systému pop (str.136-143) 
posteľ KLOZ 140
výš./šír./dĺž. 40-55/147/204,5cm
matrac
šír./dĺž. 140/199cm
farby: buk, jelša medová

zo systému pop (str.136-143) 
posteľ KLOZ 90
výš./šír./dĺž. 44-55/94/204,5cm
matrac 
šír./dĺž. 90/199cm
farby: buk, jelša medová

 359



- posteľ s úložným 
priestorom

 všetky predstavené postele nájdeš na 
stranách jednotlivých systémov

zo spálne kim (str.369) 
posteľ 140
výš./šír./dĺž. 35,5-60,5/148/204cm
matrac 
šír./dĺž. 140/199cm
farby: javor, javor strassburg

zo spálne kim (str.369) 
posteľ
výš./šír./dĺž. 35,5-60,5/163/204cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farby: javor, javor strassburg

zo spálne dream (str.368) 
posteľ 140
výš./šír./dĺž. 39,5-85,5/158,5/218,5cm
matrac 
šír./dĺž. 140/199cm
farba: javor

zo spálne fantazja (str.367) 
posteľ 140
výš./šír./dĺž. 37-65,5cm/153cm/210cm
matrac 
šír./dĺž. 140/199cm
farba: višňa primavera

zo spálne fantazja (str.367) 
posteľ 160
výš./šír./dĺž. 37-65,5cm/170,5cm/210cm
matrac 
šír./dĺž. 159/199cm
farba: višňa primavera

zo systému małgośka (str.236-239) 
L - posteľ 20/9
výš./šír./dĺž. 64,5/97/211cm
matrac 
šír./dĺž. 90/199cm
farby: buk, buk / modrý, buk / seledýn

zo spálne sen (str.369) 
posteľ 140W
výš./šír./dĺž. 47,5-68,5/159,5/204cm
matrac 
šír./dĺž. 140/199cm
farby: orech perseo, jelša medová

zo spálne sen (str.369) 
posteľ 160
výš./šír./dĺž. 47,5-68,5/161,5-171,5/207cm
*rozmery sa týkajú postele s úložným priestorom

posteľ 160 W
výš./šír./dĺž.47,5-68,5/168-178/204,5cm
*rozmery sa týkajú postele bez úložného priestoru

matrac 2ks
šír./dĺž. 80/199cm 

farby: orech perseo, jelša medová

zo systému capslock (str.226-235) 
posteľ  CLOZ/90
výš./šír./dĺž. 54,5/93,5/206cm
matrac 
šír./dĺž. 90/199cm
farby: šedý / oranžový,
šedý / hruškový,
šedý / béžový, šedý / indigo

zo systému capslock (str.226-235) 
poschodová posteľ CLOZ/90PIETRO
výš./šír./dĺž. 186/103/211cm
materac 
šír./dĺž. 90/199cm
farby: šedý / oranžový,
šedý / hruškový,
šedý / béžový, šedý / indigo

zo spálne ekstaza (str.368) 
posteľ 120W
výš./šír./dĺž. 59-65/132/203
matrac 
šír./dĺž.120/199cm
farba: jelša medová

zo spálne ekstaza (str.368) 
posteľ 160W
výš./šír./dĺž. 59,5-65,5/170/203
matrac 
šír./dĺž.159/199cm
farba: jelša medová
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Symbol: MARKIZ 160 jednozónový,

Názov: Taštičkový matrac na spanie   
(posteľ bez úložného priestoru)

Rozmery:
1990 x 1590 x 160 
(dĺ./šír./výš.) 
MARKIZ 160

Parametre:
Tvrdosť: stredná  
Hmotnosť: 
MARKIZ 160 - 29,70 kg.

V matraci je použité  jadro z 
taštičkových pružín (4) z obidvoch 
strán obložené podkladovou textíliou (3) 
(ktorá zabraňuje prerezaniu peny pružinami 
Bonell) ako aj polyuretánovou penou  T-30 (2) 
s hrúbkou 20 mm obojstranne. Poťah (1) z 
matracovej látky sa zapína na zips. Matrac je 
obojstranný. 

Symbol: ORION 90 s kokosovým vláknom, ORION 140 s 
kokosovým vláknom, ORION 160 s kokosovým vláknom,

Názov:  Taštičkový matrac na spanie (posteľ bez 
úložného priestoru)

Rozmery: 
ORION 90 s kokosovým vláknom 
1990 x 890 x 155 (dĺ./šír./výš.)
ORION 140 z kokosem 
1990 x 1400 x 155 (dĺ./šír./výš.) 
ORION 160 s kokosovým vláknom 
1990 x 1590 x 155 
(dĺ./šír./výš.) 

Parametre:
Tvrdosť: z jednej strany 
stredná z druhej 
strany veľká

Hmotnosť:
ORION 90 - 13,50 kg.
ORION 140 - 20,80 kg. 
ORION 160 - 25,00 kg.

V matraci je použité  jadro 
z taštičkových pružín (4) 
z obidvoch strán obložené 
podkladovou  textíliou (3)(ktorá 
zabraňuje prerezaniu peny pružinami 
Bonell) ako aj polyuretánovou penou T-25 
(2) s hrúbkou 20 mm takisto obojstranne a 
dodatočne kokosová vypchávka (5) uložená z jednej strany na pene pre 
zaistenie väčšieho komfortu. Poťah (1) z matracovej látky sa zapína na 
zips. Matrac je obojstranný.

Za účelom získania čo najväčšieho pohodlia a odpočinku na našich matracoch sa odporúča ich obracať 
každých šesť mesiacov v týchto smeroch: vrch – spodok, zadná časť – predná časť.

Dostupné sú matrace KAMIL a MARKIZ v rozmeroch: 
90 x 200 cm a 140 x 200 cm.

V NAŠEJ PONUKE SA NACHÁDZAJÚ AJ MATRACE 
NA DREVENOM RÁME. 

Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčných zmien v ponúkaných matracoch, pričom ale 
nezmení ich celkový charakter. Vzhľad a farba poťahov na obrázkoch sa môže líšiť od tých skutočných. 

Symbol: ORION 90, ORION 120, 
ORION 140, ORION 160,  

ORION 160 (2 x 80) bonell

Názov: Matrac na spanie
(posteľ bez úložného priestoru)

Parametre:
Tvrdosť: stredná

Hmotnosť:  
ORION 90 - 11,20 kg.

ORION 120 - 14,50 kg.
ORION 140 - 17,60 kg. 
ORION 160 - 20,00 kg. 

ORION 160 (2x80) - 19,70 kg. 
(1 komplet)

Rozmery:
1990 x 890 x 145 (dĺ./šír./výš.) ORION 90
1990 x 1200 x 145 (dĺ./šír./výš.) ORION 120
1990 x 1400 x 145 (dĺ./šír./výš.) ORION 140
1990 x 1590 x 145 (dĺ./šír./výš.) ORION 160
1990 x 790 x 145 (dĺ./šír./výš.) ORION 160  
(rozmer sa týka 1 ks matraca)

V matraci je použité  jadro z pružín
 systemu Bonell (4) obojstranne 

obložené podkladovou textíliou (3) (ktorá 
zabraňuje prerezaniu peny pružinami Bonell)

 ako aj polyuretánovou penou T-25 (2) s hrúbkou
 20 mm takisto obojstranne. Poťah (1) z matracovej 

látky sa zapína na zips. Matrac je obojstranný.

Parametre:
Tvrdosť: stredná

Hmotnosť: 30,00kg.

Symbol: KAMIL 160 sedemzónový
Názov: Taštičkový matrac na spanie

(posteľ bez úložného priestoru)

V matraci je použité  
jadro z taštičkových 

sedemzónových pružín (4) 
(B,C) obojstranne obložené 

podkladovou textíliou (3) (ktorá 
zabraňuje prerezaniu peny 

pružinami Bonell) ako aj polyuretánová 
pena T-30 (2) s hrúbkou 20 mm takisto 

obojstranne. Poťah (1) z matracovej 
tkaniny sa zapína na zips. Matrac je obojstranný.  

Rozmery:
1990 x 1590 x 160 
(dĺ./šír./výš.)

Tvoj dobrý spánok
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... lebo takéto spanie mám rád !

MATRACE HILDING
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Matrace z kolekcie Black Red White boli navrhnuté cez Hilding s úmyslom zabezpečiť pohodlie a komfort spánku. Každý 
z modelov môže byť umiestnený v posteliach Black Red White, dávajú chrbtici vhodnú oporu a vytvárajú tak ideálne miesto 
pre spánok, ktoré si určite zamilujete. 

Ako si správne zvoliť a používať matrac?

IVORY Climatic 

IVORY Hygienic

Vhodne zvolený matrac nesmie byť ani príliš tvrdý ani príliš mäkký. Musí počas spánku zabezpečiť chrbtici anatomickú 
polohu, teda vodorovnú líniu počas ležania na boku a tiež tvar dvojitého S počas odpočívania v polohe na chrbte alebo na 
bruchu. Príliš tvrdý matrac môže zapríčiniť, že tvoje svaly na pleci a krku budú namiesto odpočívania pracovať, aby udržali 
chrbticu v línii. Príliš mäkký matrac spôsobí, že tvoje svaly budú tak isto činné, aby vykompenzovali nedostatok opory 
chrbtice. Najlepšie sa je riadiť zásadou „zlatého stredu“ a vybrať si matrac strednej tvrdosti. Pri používaní matracu je treba 
pamätať na jeho časté vetranie a odprašovanie. Odporúča sa obracať matrac na druhú stranu po niekoľkých mesiacoch 
a otáčať ho o 180 stupňov, pretože to výrazne predlžuje jeho životnosť. 

Obojstranný matrac na kapsovej pružine, 7-zónový

. Konštrukcia a výplň: matrac na kapsovej pružine 
s tvrdosťou 7 zón, vysoká bodová elastickosť a rozvrst-
vené zóny tvrdosti zaručujú správnu oporu pre chrbticu 
a tým dobrý a hlboký spánok . Opis výplne: kapsová pružina 7-zónová, obojstranne 
polyuretánová pena. Dostupné poťahy: Climatic (letno-zimný), Hygienic 
(antialergický). Výška matraca: okolo 19 cm. Ponúkané šírky: 90, 140, 160 cm

kapsové 
pružiny

antialergický možnosť 
prania

obojstranný 
matrac

7 zón tvrdosti
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COCO Climatic

COCO Hygienic

CREAM Aloe

CREAM Medicott

MEMORY Medicott

MEMORY Silverline

Obojstranný matrac Climatic na kapsovej pružine, 
7-zónový, spevnený latexovo-kokosovou doskou.

.Konštrukcia a výplň: matrac na kapsovej pružine 
s tvrdosťou 7 zón, vysoká bodová elastickosť a rozvrstvené 
zóny tvrdosti zaručujú správnu oporu pre chrbticu 
a tým dobrý a hlboký spánok. Matrac so zvýšenou 
tvrdosťou – pružinová výplň z jednej strany obložená 
latexovo-kokosovou doskou. Určený osobám s vyššou 
hmotnosťou. .Opis výplne: kapsová pružina 7-zónová, obojstranne 
polyuretánová pena, z jednej strany s latexovo-kokosovou 
doskou.Dostupné poťahy: Climatic (letno-zimný), Hygienic 
(antialergický).Výška matraca: okolo 19 cm.Ponúkané šírky: 90, 140, 160 cm

Obojstranný matrac na kapsovej pružine s doskami 
latexu.

.Konštrukcia a výplň: matrac na kapsovej pružine 
s tvrdosťou 7 zón, s doskami pružného a trvalého 
latexu, vysoká bodová elastickosť a rozvrstvené zóny 
tvrdosti zaručujú správnu oporu pre chrbticu a tým 
dobrý a hlboký spánok, zároveň latex nepriťahuje prach 
a alergény, čím zaručuje zdravé ovzdušie pre spánok. 
Antialergický poťah s možnosťou pranie pri teplote do 
60°C..Opis výplne: kapsová pružina 7-zónová, obojstranne 
obložená latexom 3 cm.Dostupné poťahy: Aloe (antialergický), Medicott 
(antialergický).Výška matraca: okolo 21 cm.Ponúkané šírky: 90, 140, 160 cm

Jednostranný matrac s termoelastickou penou 
VISCO a blokom vysokoelastickej peny.

.Konštrukcia a výplň: jednostranný matrac, 
vyhotovený z termoelastickej peny VISCO, opierajúcej 
sa o blok vysokoelastickej peny
Pena VISCO, reagujúc na teplotu, zaručuje ideálne 
prispôsobenie tvaru tela. Odporúča sa ako matrac pre 
deti, ako aj ako prevencia proti preležaninám. .Opis výplne: pena VISCO s výškou 7 cm, 
vysokoelastická pena s výškou 11 cm.Dostupné poťahy: Medicott (antialergický), Silverline 
(antialergický).Výška matraca: okolo 19 cm.Ponúkané šírky: 90, 140, 160 cm

pena visco elastický 
matrac

kokos antialergický možnosť 
prania

obojstranný 
matrac

7 zón tvrdostikapsové 
pružiny

antialergický možnosť 
prania

obojstranný 
matrac

7 zón tvrdostikapsové 
pružiny

latexová pena

antialergický možnosť 
prania
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NATURAL Hygienic

NATURAL Aloe

Poťahy

Climatic Hygienic Aloe Medicott Silverline

Podhlavníky 

SWEET MEMORY v poťahu Medicott SWEET NATURAL v poťahu Silverline

Obojstranný matrac na báze prírodného latexu.

.Konštrukcia a výplň: obojstranný matrac vyhotovený 
na báze latexu s 5 zónami tvrdosti, otvory v štruktúre 
latexu zlepšujú ventiláciu vložky matraca, antibakteriálny 
latex zaručuje vysokú hygienickosť vnútra matraca a tiež 
správnu polohu chrbtice počas spánku, odporúča sa 
s použitím elastických stojanov..Opis výplne: latexová pena 12,5 cm.Dostupné poťahy: Hygienic (antialergický), Aloe   
  (antialergický).Výška matraca: okolo 15 cm.Ponúkané šírky: 90, 140, 160 cm

.Pozor: Čoskoro bude dostupný matrac s latexovou  
  vložkou 16 cm

Letno-zimný poťah
Prešívanie ovčou vlnou 
zo zimnej strany poťahu 
zaručuje komfort počas 
chladných dní. Letná strana 
je zase prešívaná bavlnou, 
ktorá poskytuje príjemný 
pocit chladu počas letných 
nocí. 

Antialergický poťah s mož-
nosťou prania pri teplote do 
60°C. Eliminuje hromadenie 
elektrostatického náboja na 
povrchu matraca. Tkanina 
nasiaknutá želé z aloe pozi-
tívne vplýva na ošetrovanie 
pokožky. Vďaka možnosti 
prania zaručuje maximálnu 
hygienu spánku. 

Antialergický poťah s mož-
nosťou prania pri teplote do 
60°C. Tkanina aloe je na-
siaknutá želé z aloe, ktorý 
chráni a ošetruje pokožku, 
pôsobiac na ňu zvlhčujúco 
a dodávajúc jej na elastick-
osti.  

Antialergický poťah s mož-
nosťou prania pri teplote 
do 60°C. Špeciálny proces 
impregnácie tkaniny zne-
možňuje hromadenie a vz-
nik nebezpečných plesní, 
a to dokonca aj pri vysokej 
vlhkosti. Obmedzuje rozvoj 
roztočov a baktérií. 

Antialergický poťah s mož-
nosťou prania pri teplote 
do 60°C. Obsahuje tkaninu 
Lyocell ako aj vlákna, vy-
robené zo striebra vysokej 
kvality. Tvorí prirodzenú an-
tibakteriálnu bariéru, pôsobí 
antistaticky, zabraňuje vzni-
ku nepríjemných pachov. 

.Jemne podopiera krčné stavce počas spánku aj odpočinku, 
  udržujúc ich v správnej polohe. .Výplň je z termoelastickej peny Visco, vyrobenej na báze viskózy..Ideálna voľba pre alergikov.

.Komfortne podopiera hlavu a krčné stavce počas spánku aj 
  odpočinku. .Výplň je z latexu, vyrobeného na báze kaučukového mlieka. .Ideálna voľba pre alergikov. 

antialergický možnosť 
prania

5 zón tvrdostielastický 
matrac

latexová pena
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fantazja
8 prvkov v 
2 verziach

spálňa

višňa 
primavera

višňa 
primavera

višňa primavera
/ javor

višňa primavera
/ javor

posteľ 140
výš./šír./dÍž.
37-65,5/153/210cm
matrac
šír.140/dÍž.199cm

posteľ 160
výš./šír./dÍž.
37-65,5/170,5/210cm
matrac
šír.159/dÍž.199cm

v ponuke aj rošty do postelí v ponuke aj rošty do postelí

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

L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

*dostupné rošty:*dostupné rošty:

nočná skrinka
výš./šír./hÍb.
45/45,5/44,5cm

zrkadlo
výš./šír.
63,5/79cm

komoda
výš./šír./hÍb.
82/90/44,5cm

skriňa 1-dverová
výš./šír./hÍb.
208,5/45/56,5cm

skriňa 2-dverová
výš./šír./hÍb.
208,5/90/56,5cm

skriňa rohová
výš./šír./hÍb.
208,5/87,5/54-87,5cm * p.č.: L16/2x80 - L počet líšt, 2x80 šírka roštu

1. skriňa 2-dverová, 
skriňa rohová, nočná 
skrinka (2ks), posteľ 160, 
zrkadlo, komoda
 
2.zrkadlo, komoda, 
nočná skrinka (2ks), 
posteľ 160, skriňa 
1-dverová, skriňa rohová, 
skriňa 2-dverová

Porovnaj!
všetky postele str. 340-344
všetky matrace str. 345-349
všetky skrine str. 140-147
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dreamekstaza
5 prvkov
vo farbe

jelša 
medová

•posteľ 160W so šír.170cm 
je k dispozícii v 2 verziách:
-s odkladacím priestorom postele (2 matrace 80/199cm),
-bez odkladacieho priestoru (1 matrac 159/199cm)
*dostupné rošty:
L16/160, L21/160, L16/2x80

•posteľ 120W (s rozmermi: 
výš.59-65/šír.132/dÍž.203cm) 
je k dispozícii - bez odkladacieho priestoru 
(1 matrac 120x199cm)
*dostupné rošty:
L16/120, L21/120

posteľ
výš./šír./dÍž.
59,5-65,5/170/203cm

v ponuke aj rošty do postele

1. toaletný stolík, skriňa, 
nočná skrinka (2ks),posteľ
 
2.nočná skrinka (2ks), 
posteľ,  toaletný stolík

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

spálňa

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

skriňa
výš./šír./hÍb.
209/179,5/58cm

komoda
výš./šír./hÍb.
79/82/39cm

toaletný stolík
výš./šír./hÍb.
79-139,5/112/42cm

nočná skrinka
výš./šír./hÍb.
39/37/39cm

*predaj iba
 ako komplet (2 ks)

8 prvkov
vo farbe

javor

*posteľ  140
výš./šír./dÍž.
39,5-85,5/158,5/218,5cm
matrac
šír.140/dÍž.199cm

*posteľ 160
výš./šír./dÍž.
39,5-85,5/177/218,5cm
matrac
šír.159/dÍž.199cm

zrkadlo
výš./šír.
72/76cm

v ponuke aj rošty do postelí

L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

*dostupné rošty:

1. komoda, nočná 
skrinka (2ks), posteľ 160
 
2. posteľ 160, nočná 
skrinka, skriňa 
4-dverová, komoda

spálňa

toaletný stolík
výš./šír./hÍb.
87,5/103/36,5-39,5cmL16/160, L21/160,

L16/2x80

nočná skrinka
výš./šír./hÍb.
46,5/45/36,5cm

komoda
výš./šír./hÍb.
86/76/44,5cm

*skriňa 3-dverová
výš./šír./hÍb.
219/150/60,5cm

*skriňa 4-dverová
výš./šír./hÍb.
219/200/60,5cm

*lišta lemovacia ku skrini a posteli, dostupná v ponuke

368
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sen kim
6 prvkov

v 2 farbách

orech 
perseo

orech 
perseo

jelša 
medová

jelša 
medová

1. nočná skrinka, posteľ , 
toaletný stolík, skriňa
 
2. toaletný stolík, posteľ,  
nočná skrinka

spálňa

toaletný stolík
výš./šír./hÍb.
168,5/69/41,5cm

•posteľ k dispozícii vo verzii
s odkladacím priestorom
alebo bez neho:

nočná skrinka
výš./šír./hÍb.
39/47/40cm

posteľ 160
výš./šír./dÍž.
47,5-68,5/161,5-171,5/207cm

komoda
výš./šír./hÍb.
81/77/44,5cm

skriňa
výš./šír./hÍb.
202,5/157/63,5cm

posteľ 160 W
výš./šír./dĺž
47,5-68,5/168-178/204,5cm

posteľ 140 W
výš./šír./dÍž.
47,5-68,5/159,5/204cm

•rozmery platia pre posteľ s úložným priestorom

matrac
šír.159/šír.199cm

matrac 2 ks.
šír.80/šír.199cm

matrac
šír.140/dÍž.199cm

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

•rozmery platia pre posteľ 
bez úložného priestoru

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

Výrobca: BRW sp.z o.o 

5 prvkov
v 2 farbách

javor
strassburg

javor

1.skriňa, nočná skrinka 
(2ks), posteľ 
 
2. posteľ, nočná skrinka,  
skriňa

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

spálňa

javor

javor

posteľ 140
výš./šír./dÍž.
35,5-60,5/148/204cm
matrac
šír.140/dÍž.199cm

nočná skrinka 
výš./šír./hÍb.
42,5/45/39cm

posteľ 160
výš./šír./dÍž.
35,5-60,5/163/204cm
matrac
šír.159/dÍž.199cm

komoda 
výš./šír./hÍb.
76,5/80/39cm

skriňa 
výš./šír./hÍb.
202,5/155/58,5cm

v ponuke aj rošty do postele

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

L16/140, L21/140,
L16/2x70, L21/2x70

*dostupné rošty:
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1 432

vsetko pre tvoju 
kuchyňu

iné dodatočné prvky nájdeš na stranách 69, 145, 217, 253, 295, 355

čajník 2,5 L z nehrdzavejúcej ocele 
s píšťalkou a rúčkou THK-005641

1. keramická zapekacia misa, 41,5/27,5/6,5cm, THK-005805, 2. keramická zapekacia 
misa, 32/21/6cm, THK-005806, 3. keramická miska, 9/9/5cm, THK-005814, 4. 
keramická zapekacia misa, 28,5/23,5/5cm, THK-005811

kvety modern, kuchynská rukavica 18/30cm 
THK-008039, kuchynská podložka 20/20cm 
THK-008040, obrúsok 40/40cm THK-008037

nástenné hodiny, hliníkové, priemer 30 cm
farba hodinového terča biela  
THK-000473

nádoba na potraviny,
10/22,5cm, THK-006361,
nádoba na potraviny,
10/17,5cm, THK-006362

set  leštených príborov Diamond, 
24 prvkov, THK-004862

obedová súprava, 45 prvkov, Bon China, 
THK 003349
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300mm

600
400

800

820 mm

573 mm

820 mm

716 mm

nika 250
kuchyne kuchyne

nika 180
1800mm + miesto na sporák! 2500mm s miestom pre sporák!

500800
800 400

nika 250
nika 180

nika 260 STANDARD nika 260 STANDARD

nika 250

predaj iba v 

kompletoch
predaj iba v 

kompletoch

výš. spodných
skriniek  

 
+DOSKA

výš. horných
skriniek

farba dosky:
pietra béžová
hrúbka dosky:
28mm

farba dosky:
pietra béžová
hrúbka dosky:
28mm

farba korpusu:
jabloň tmavá

farba korpusu:
jabloň tmavá

do všetkých kuchýň dostupná ozdobná lišta vo farbe: 
jabloň tmavá (dĺ. 2800mm)

dvierka dostupné v komplete Nika 180, Nika 250, Nika 260 standard i Nika 260 fantazja ako aj v prvkoch pre 
rozšírenie kompletu 

Typické kuchynské prvky tvoria štyri súpravy: NIKA 180, 
NIKA 250, NIKA 260 Fantazja a NIKA Standard 260. 
Ich veľkosériová výroba minimalizuje náklady na výro-
bok, forma predaja (v škatuliach) znižuje náklady na dopra-
vu a skladovanie a umožňuje okamžitú dostupnosť na trhu 
pri atraktívnej cene. Prvky zostavy umožňujú dopasova-
nie zostavy pre každú kuchyňu. Predajné rekordy systému 
NIKA potvrdzujú veľký dopyt po takomto type výrobku.  

výš. 
spodných
skriniek

+DOSKA

výš. 
horných
skriniek

dvierka typu MYDEŁKO
calvados

dvierka typu SOFT
techno

dvierka typu CLASSIC
jelša medovájabloň tmavá jelša 

san

dvierka typu TAFLA
javor višňa 

zlatá

dvierka typu EKRAN MDF
višňa 
zlatá lak

wenge 
lak

vanilka
dvierka typu RAMKA
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2600mm + miesto na sporák!2600mm + miesto na sporák!

800
600

400
800

nika 260 nika 260
kuchyne kuchyne

fantazjastandard

820 mm

 

716 mm

800
800400

600

 

  

820 mm

716 mm

nika 260 STANDARD nika 260 FANTAZJA

predaj iba v 

kompletoch
predaj iba v 

kompletoch

farba korpusu:
jabloň tmavá

farba korpusu:
jabloň tmavá

farba dosky:
pietra béžová

hrúbka dosky:
28mm

farba dosky:
pietra béžová

hrúbka dosky:
28mm

výš. 
horných
skriniek

výš. 
spodných
skriniek 

+DOSKA

výš. 
spodných
skriniek 

+DOSKA

výš. 
horných
skriniek

DREVENÉ DVIERKA

dostupná
ozdobná lišta
2800 mm 
(v ponuke)

dostupná
ozdobná lišta
2800 mm 
(v ponuke)

dostupná
ozdobná lišta
2800 mm 
(v ponuke)

dostupná
ozdobná lišta
2800 mm 
(v ponuke)

dostupná
ozdobná lišta
2800 mm 
(v ponuke)

dvierka nevystupujú 
v skrinkach pre 
rozšírenie kompletu

dvierka nevystupujú 
v skrinkach pre 
rozšírenie kompletu

dvierka typu PORTAL
antická 
čerešňa

dvierka typu CLASSIC
jelša 
orange

orech aosta
tmavý

jelša 
tmavá

jelša 
zlatá

antická 
sosna

RUBIA
breza 
svetlá

COUNTRY
tmavý 
braz

MELOS
breza 
orange

CLASSIC
calvados

PORTAL
višňa 
kórejská

dvierka typu EKRANdvierka typu RAMKA A dvierka typu RAMKA 
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prvky pre montáž kompletov NIKA
horné skrinky s výškou 716mm

  * skrinka je k dispozícii v predaji s dvierkami, otváranými doprava alebo doľava
** skrinka je v predaji k dispozícíí pravá alebo ľavá

**
horný rohový
prvok vonkajší
NKGNZ-30/72
výš./šír./hĺb.
716/288/288 

+BLAT

573

820

do horných skriniek s výškou 716mm sú montované dvierka, ktoré sú aj v komplete NIKA Standard 260, NIKA 
260 Fantazja

rozmery v mm

skrinka horná vitrína
NKG-80/72-LV/PV
výš./šír./hĺb.
716/800/288 

skrinka horná
NKG-60/72-L/P
výš./šír./hĺb.
716/600/288 

*
skrinka horná
NKG-50/72-P
výš./šír./hĺb.
716/500/288 

*
skrinka horná
NKG-40/72-P
výš./šír./hĺb.
716/400/288 

skrinka horná nad
odkvapkávačom
NKGO-60/40-O
výš./šír./hĺb.
400/600/288

skrinka horná nad
odkvapkávačom
NKGO-50/40-O
výš./šír./hĺb.
400/500/288

skrinka horná
NKG-80/72-L/P
výš./šír./hĺb.
716/800/288 

*
skrinka horná
NKG-30/72-P
výš./šír./hĺb.
716/300/288 

skrinka horná
otvorená
NKG-15/72
výš./šír./hĺb.
716/150/288 

skrinka horná
s odtokom
NKGC-80/72-L/P
výš./šír./hĺb.
716/800/288 

*
skrinka horná
vnútorný rohový prvok
NKGNWU-60/72-L
výš./šír./hĺb.
716/600/600 

horné skrinky s výškou 573mm do horných skriniek s výškou 573mm sú montované dvierka, ktoré sú aj v komplete NIKA 250

skrinka horná vitrína
NKG-
80/57-LV/PV
výš./šír./hĺb.
573/800/288  

skrinka horná
NKG-
80/57-L/P
výš./šír./hĺb.
573/800/288  

*
skrinka horná
NKG-
40/57-P
výš./šír./hĺb.
573/400/288  

skrinka horná
NKG-
60/57-L/P
výš./šír./hĺb.
573/600/288  

spodné skrinky

*skrinka spodná
s jednou zásuvkou
NKD1S-
-50/82-P/S
výš./šír./hĺb.
820/500/453

*
skrinka spodná
NKD-
-40/82-P   
výš./šír./hĺb.
820/400/453

skrinka spodná 
pod zabudovaný 
sporák
NKDP-
-60/82-K
výš./šír./hĺb.
820/600/498

skrinka spodná
so štyrmi
zásuvkami
NKD4S-
-40/82-S/3S
výš./šír./hĺb.
820/400/453

*
skrinka spodná
s jednou
zásuvkou
NKD1S-
-30/82-P/S
výš./šír./hĺb.
820/300/453

dolný rohový
prvok
vonkajší ľavý
NKDNZL-
-30/82
výš./šír./hĺb.
820/276/550

skrinka spodná
otvorená
NKD-
-15/82
výš./šír./hĺb.
820/150/453

*
skrinka spodná
NKD-
-30/82-P      
výš./šír./hĺb.
820/300/453

dolný rohový
prvok vonkajší
pravý
NKDNZP-
-30/82
výš./šír./hĺb.
820/276/550

skrinka 
spodná 
pod drez
NKDK-
-80/82-L/P
výš./šír./hĺb.
820/800/453

*
skrinka spodná
rohový prvok
vnútorný
NKDNW-
90/82-P
výš./šír./hĺb.
820/793/790

skrinka spodná
NKD-
-60/82-L/P
výš./šír./hĺb.
820/600/453

skrinka spodná
NKD-
-80/82-L/P
výš./šír./hĺb.
820/800/453

rohová zástavba 900/900

374

1



kuchyne NIKA (rozšírené)
1. Nika skrinky s dvierkami typu EKRAN; farba: jelša tmavá   
2. Nika 250+ prvky pre montáž. Dvierka typu TAFLA;  farba: jelša san
3. Nika Fantazja 260 s dvierkami typu CLASSIC; farba: calvados
4. Nika s dvierkami typu: EKRAN; farba: javor
5. Nika 250+ prvky pre montáž. Dvierka typu TAFLA; farba: vanilka
6. Nika 260+ prvky pre montáž. Dvierka typu PORTAL; antická 
čerešňa

PRACOVNÉ DOSKY v hrúbke 28 mm 
sú dostupné v dĺžkach: 150, 300L, 300P, 
300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 

1200, 1600, 2000 mm

•do kuchyne Nika
odporúčame:

stoličky LIDO i FIORE

farba dosky:
pietra béžová

hrúbka dosky:
28mm

farba korpusu:
jabloň tmavá
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654

viac nájdete v katalógu  kuchynský nábytok
Naše katalógy kuchýň žiadajte v
kuchynských štúdiách BLACK
RED WHITE. Obsahujú vyše 70
fotografi hotových zostáv, rovnako
tak moderných ako i klasických
– (classic line, royal, sentima,
modern line, capital a traffic), 
mnoho podrobných informácií,
ako aj všetky rozmery približne
700 prvkov.

kuchyne 
n a  o b j e d n á v k u

1. modern line _ brwcolour_tafla mdf_153 
2. modern line _diona_wenge / brwcolour_tafla mdf_152 
3. capital - 35th avenue 
4. classic line brwcolour_karta_139 
5. [15] - royal - artycja XV 
6. [4] - sentima - cztery pory roku
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modern 
line _telesto 
_wenge

modern line _ 
brwcolour_tafla 
mdf_152

capital 
- 34th avenue

traffic
- 72nd street
- 74th street

modern 
line _diona_
višňa zlatá

[3P] - sentima 
- trzy życzenia 
patyna

[14] - royal 
- insygnata XIV

traffic
- 51st vanilla street
- 56th cherry street

capital 
- 36th avenue

modern line _ 
brwcolour_tafla 
mdf_141

classic line 
brwcolour_
portal_111

classic line 
- z frontem melos

[7] - sentima 
- siódme niebo

[26] - royal 
-troniusz

traffic
- 71st street
- 75th street
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