
Platnosť letáku je do 29.3.2018 alebo do vypredania zásob
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32,00€
- čierna, zelená a šedá farba, sedacia časť čalúnená 
  ekokožou, nohy kombinácia dreva 
  a kovu, farba dreva buk, kov čierny, 
  rozmery v/š/h 85 x 40 x 45 cm

STOLIČKY VERDI

95,00€
- Komoda SALSA biela matná, materiál lamino, rozmery š/h/v 140 x 
  40 x 80 cm

KOMODA SALSA

ZOSTAVA
ZA LEPŠIU CENU

- obyv. stena SALSA, biela matná, mat. lamino, v zostave sa nachádza: 
  vitrína 59 x 31 x 115 cm, TV stolík 176 x 40 x 28 cm, závesná vitrína 
  59 x 31 x 113, polica 102 x 18 x 16 cm. 
- možnosť dokúpiť komodu či LED osvetlenie.
   sedacej časti: 42 cm. Výška kompletnej sedačky: 72 cm.

- konf. stolík TAXI s obrázkom Paríža, rozmery (v/š/h v cm): 43 x 105 
  x 55, mat. kov v čiernej farbe a tvrdené sklo 
- sedačka MORY čierno-šedá, rozkladacia s úlož. priestorom, 
  čalúnená poťah. látkami Sawana 14 (čierna) a Sawana 21 (šedá), 
  rozmery (v/š/h v cm): 87 x 265 x 149

KOMPLET - SALSA, PARIS, MORY

410,00€

99,00€

- kuchyňa NIVA biela, 
- kuchyňa Jana dub sonoma, korpus biely
- výška skriniek: horné 58 cm, dolné 84 cm, celková šírka kuchyne 
  je 120 cm, materiál lamino, úchyty z plastu
- súčasťou je pracovná doska v šírke 40 cm, drez nie je v cene

KUCHYŇA NIVA, JANA



50 30

37,50€

- rozmery v/Š/h 85 x 45 x 47
- masívne drevo farba orech tmavý, príjemný poťah 
  farba šedá, tyrkys, v ponuke tiež stôl NELSON v 
  rovnakej farbe orech tmavý, 120 x 75 cm, cena 59 €

STOLIČKA RAINBOW
- v akcii farby bledá šivá látka, 
  šedá, biela a čierna ekokoža
- rozmery 35 x 35 x 35 cm

TABURETKA CUBE

37,50€

175,00€

TROJSEDAK- kreslo rozmery š/h/v 65 x 75 x 81 cm
- trojsedák rozmery š/h/v 162 x 75 x 81 cm
- masívne drevo v odtieni orech, + šedo-béžová 
  poťahová látka, kreslo v akcii za 85 €

SEDACIA SUPRAVA PETRA

249,00€- rozkladacia s úlož. priestorom, poťah Sawana 05 / Madyt 120 
  ako na fotke, nohy sú z pochrómovaného kovu
- sedák bonell + PUR, spacia plocha 200x135 cm 
- rozmery sedačky š/h/v 246 x 145 x 80 cm

ROHOVA SEDAČKA ALEX S

139,00€- hnedá látka Sawana 03, sivá látka Sawana 21
- sedák bonell + PUR, nohy bukové drevo, rozmery š/v/h 198 x 
  95 x 90, spacia plocha 198 x 116, vankúše, výška sedu: 43 cm. 
  hĺbka sedu: 55 cm
- po obvode lemovaná látkou NEO 15, vankúše v cene

POHOVKA BONO BIS

379,00€

- úlož. priestor, rozklad, rozmery š/h/v  
  297/210/85 cm, sedák vlnovcová pružina + 
  PUR, výška sedu 39 cm
- látka Berlin 01/ Madryt 120
- univerzálne prevedenie - nie je potrebné 
  vyberať umiestnenie rohu

ROZKLADACIA SEDAČKA TOSCANIA

629,00€
- úlož. priestor, rozklad pomocou automatu, spacia plocha 
  195/124 cm, sedák vlnovcová pružina + PUR penou,
- polohovacie záhlavníky a podrúčky, rozmery š/h 276/226 cm. 

ROZKLADACIA SEDAČKA CONTI
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ROZKLADACIA

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

ROZKLADACIA

ÚLOŽNÝ PRIESTOR
ROZKLADACIA



189,00€
- v akcii dve farby biela a drub 
  sonoma, materiál LTD, rozmery 
  š/v/h 270 x 190 x 40,25, LED za 
  príplatok
- v akcii tiež komody Rumba  
  biela a dub sonoma za 99 €

OBÝVACIA STENA RUBMA

269,00€

- farba biela matná / šedý lesk, materiál LTD, zostava: 
  RTV stolík 2x (š/v/h) 120,10x31,60x40cm, vitrína s LED 2x 
(š/v/h) 40x121, 60x29 cm, polica 2x (š/v/h) 90x10x19.60 cm
- sklo na vitríne je číre

OBÝVACIA STENA EVORA

249,00€

- farba borovica andersen / dub lefkas, šírka 240 cm, zostava:
  80 polica, 100 dva výklopy, 60 nad digestor, 80 pod drez, 60 
  dvojdverová so zásuvkou, 40 so zásuvkou, prac. doska vo 
  farbe sahara v cene, drez nie je v cene

KUCHYŇA MORENO 240

60
142,00€

- farba biela / dub truflový, materiál LTD, rozmery: vitrína 60 x 
35 x 188, TV stolík 138 x 42 x 37, police 150 x 21 x 25, skrinka 
60 x 31 x 111

OBÝVACIA STENA RITA

- farba dub sonoma, materiál LTD, šírka 240 cm, zostava: 80 2-dverová pod drez, 40 so 4 
  zásuvkami, 60 2-dverová, 80 vitrína dvojvýklop otváraný nahor, 40 jednodverová, 60 
  dvojdverová, 60 nad digestor s výklopom otváraným nahor, prac. doska je v cene 
- drez nie je v cene

KUCHYŇA TANIA 240

215,00€135,00€

- farba dub sonoma /biely korpus, šírka 180 cm, zostava:
  80 pod drez, 40 so zásuvkami, 80 vitrína, 40 skrinka, 
  60 nad digestor, prac. doska Petra béžová v cene
- drez nie je v cene

KUCHYŇA JOLKA 180

295,00€

- LTD + patinovaná lišta z masívneho 
  dreva zostava: vitrína 56 x 42 x 192, 
  komoda 76 x 42 x 127, TV stolík 137 x 
  42 x 53 a polica 120 x 18 x 32
- LED podsvietenie za príplatok, 
možnosť dokúpiť ďalšie skrinky
- na výber farba jaseň svetlý a craft biely- na výber farba jaseň svetlý a craft biely

OBÝVACIA STENA INDIANA

37,50€

- v akcii 3 farby, materiál LTD
- rozmery (š/v/h): 115 / 44 / 65 cm

STOLÍK MONACO

119,90€

- farba dub sonoma + wenge
- rozmery TV podstavec 180 x 42 x 36 cm, polica 110 x 20 x 40 
  cm, komoda 60 x 30,5 x 111 cm, 
  vitrína 60 x 30,5 x 109 cm
- LED osvetlenie za príplatok

   VYSOKÝ
      LESK

OBÝVACIA STENA VITO

ČIASTOČNÝ
     MASÍV



239,00€
- čalúnená modrou poťahovou látkou, drevené 
  nohy vo farbe buku,
- rozmery v/š/h 120 x 196.5 x 221.5
- spacia plocha 180 x 200 cm, vo výške 37 cm 
  nad zemou

POSTEĽ VERSAILLES 180
90
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139,00€
- farba tiffany blue, čalúnená, vyplnená 
  PUR penou, kruhové drevené nohy
- rozmery v/š/h 110 x 193 x 204
- vhodný matrac 180 x 200 cm
- možné dokúpiť i nočné stolíky Atlantic

POSTEĽ ATLANTIC 180

135,00€

VÝPREDAJ POKRAČUJE!

- v cene je stôl so zásuvkami, zrkadlo a 
  taburetka
- kombinácia kovu a dreva, farba čierny 
  kov a antická čerešňa.
- rozmery v/š/h 177 x 75 x 41

TOALETNÝ STOLÍK
CEBU NÁŠ TIP

269,00€- farba antická čerešňa / čiera s kovovým leskom
- materiál masívne drevo / kov
- rozmery d/š/v 216 x 185,5 x 126,8
- plocha na spanie 180 x 200 cm

POSTEĽ FRIGG 180
31

199,00€159,00€

- čalúnená šedou látkou.
- vyrezávané nohy z masívneho dreva
- rozmery š/h/v 142,5 x 50,5 x 68 cm
- sedák vo výške 45 cm 

LAVICA LOUVRE
- farba tiffany blue, čalúnená, vyplnená 
PUR penou, kruhové drevené nohy
- rozmery v/š/h 
  106.50 x 105 x 56

KOMODA ATLANTIC

29,00€

- farby oranžová, zelená
- materiál tvrdený plast
- nohy z kovu
- rozmery v/š/h 
  82 x 47 x 62 cm

STOLIČKY REGIA

35,50€

- farba šedá, modrá transparent
- materiál priesvitný plast
- nohy prírodné masívne drevo
  vo farbe buk, rozmery v/š/h 
  82 x 53 x 47

STOLIČKY ICE

157,00€

- farba biela / biely lesk, materiál kvalitná LTD doska
- rozmery š/v/h 160-200/77/90
- v ponuke ďalšie prvky sektoru Alabaster

JEDÁLENSKÝ STÔL ALABASTER


