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ALBERT masiv ALBERT látka

100 43 47 45

odstín

verde chiaro 96

potahová látka CARABU

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

beige 66

terracotta 75

bordo 80

grigio 77

• TRISTAN
• BEKY LUX
• LIMA
• MIRON
• CARABU crema, giallo, marrone
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

100 43 47 45

odstín

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

1.590 Kč
maloobchodní cena

1.390 Kč
maloobchodní cena

1.590 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

skladem                  na zakázku

arancio 94

ALLURE AURIS

97 41 47 46

odstín

arancio 9354

potahová látka AMBER

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

bordo 9725

camel 9942

grigio 5315

100 40 48 46

odstín

verde chiaro 96

potahová látka CARABU

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

beige 66

terracotta 75

bordo 80

marrone 57

zakázkové látky

crema 86

1.495 Kč
maloobchodní cena

1.770 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.350 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

• BOLTON • BARBADOS
• AMBER • MIRON
• CARABU grigio 77, giallo 131
• PUERTORICO (koženka)
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FALCO®

• elegance
• design

buk

odstín

rozměry židle (cm)

olše

třešeň

tmavě hnědá

wengé

bílá

dub sonoma

rosso 9664

látka BOLTON

camel 9940

verde 9640

marrone 9314

beige 9814

zakázkové látky

• pohodlí

javor

arancio 9253

• CARABU  • MIRON
• TRISTAN  • LIMA
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

105 43 47 46

skladem                  na zakázku

1.990 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

1.760 Kč
maloobchodní cena

dub sonoma, javor, bílá - 1.895 Kč
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CAROL COMFORT

100 40 48 46

odstín

arancio 9354

potahová látka AMBER

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

grigio 5315

beige 3315

marrone 9314

• BOLTON
• BARBADOS
• CARABU
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

91 42 46 46

odstín

crema 955

koženka PUERTORICO

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

marrone 915

• CARABU
• BEKY LUX
• MIRON
• LIMA

zakázkové látky

1.390 Kč
maloobchodní cena

1.690 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.690 Kč
maloobchodní cena

1.895 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

RAFFAELLO

103 43 47 49

odstín

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

zakázkové látky

rustikál

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75
• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54
• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124
• TRISTAN
   arancio 15, beige 14, bordo 24
   marrone 80, verde 41
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

2.290 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázku

dodání 5 - 8 týdnů

NANTES

107 44 47 45

odstín potahová látka

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

dub sonoma

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75

• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22

• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54

• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124

• TRISTAN
   arancio 15, beige 14, bordo 24
   marrone 80, verde 41

1.850 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázku

wengé

bílá

rustikál
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ERIKA

• novinka
• design

buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

wengé

bílá

verde chiaro 96

látka CARABU

terracotta 75

bordo 80

marrone 57

crema 86

zakázkové látky

• pohodlí
• CARABU grigio 77 , giallo 131
• AMBER
• BARBADOS
• BOLTON
• PUERTORICO (koženka)

101 39 47 46

beige 66

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.550 Kč
maloobchodní cena

1.740 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

arancio 94
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BERTA

• tradice
• design

buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

arancio 125

látka LIMA

marrone 118

beige 10

verde 124

blu 30

zakázkové látky • pohodlí• CARABU
• BEKY LUX
• MIRON
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)

96 40 47 46

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.350 Kč
maloobchodní cena

1.550 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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ELENA NORA

BENITO® POLO

99 40 47 46

odstín

arancio 9253

potahová látka BOLTON

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

beige 9814

verde 9640

rosso 9664

• BARBADOS
• AMBER
• MIRON
• CARABU
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

94 41 47 45

odstín

beige 10

potahová látka BEKY LUX

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

terracotta 22

verde 27

cafe crema 96

• MIRON
• LIMA
• CARABU
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látkydub sonoma

99 39 47 44

odstín

arancio 9354

potahová látka AMBER

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

bílá

beige 3315

camel 9942

bordo 9725

grigio 5315

96 39 47 44

odstín

verde 54

potahová látka MIRON

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

beige 71

terracotta 22

camel 7

marrone 801

• DENISE
• BARBADOS
• AMBER
• MIRON rosso 66
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

camel 9940

marrone 9314

1.670 Kč
maloobchodní cena

1.990 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

1.250 Kč
maloobchodní cena

1.590 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.460 Kč
maloobchodní cena

1.895 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.235 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázku

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

rustikál
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ANTONY
buk

odstín

rozměry barové židle (cm)

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

potahové látky

• CARABU
   arancio 94, beige 66, bordo 80
   crema 86, giallo 131, grigio 77
   marrone 57, terracotta 75
   verde chiaro 96
 
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

• běžná koženka
    bianco, beige, bordo, marrone, nero

106 38 74 45

wengé

dub sonoma

javor

98 41 47 48

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

2.250 Kč
maloobchodní cena

ANTONY bar

2.900 Kč
maloobchodní cena

rustikál

dodání 5 - 8 týdnů
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ONE
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

zakázkové látky

• CARABU
   arancio 94, beige 66, bordo 80
   crema 86, giallo 131, grigio 77
   marrone 57, terracotta 75
   verde chiaro 96
 
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54

• AMBER
   arancio 9354, beige 3315
   bordo 9725, camel 9942
   grigio 5315, marrone 9314
   
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

• běžná koženka
    bianco, beige, bordo, marrone, nero

91 40 48 46

wengé

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

2.450 Kč
maloobchodní cena

dekorativní obšití

dodání 5 - 8 týdnů

lem
ů židle
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CROCE
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

beige 10

látka BEKY LUX

camel 18

terracotta 22

verde 27

cafe crema 96

zakázkové látky
• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)
• běžná koženka
  bianco, nero, bordo, beige, marrone

91 37 47 46

wengé

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.690 Kč
maloobchodní cena

1.895 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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LORI
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

dub sonoma

bílá

arancio OR 05

látka BARBADOS

marrone PA 85

giallo BA 56

avorio 24

zakázkové látky
• CARABU
• BEKY LUX
• MIRON
• LIMA
• TRISTAN

93 41 49 45

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.380 Kč
maloobchodní cena

1.600 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

1.600 Kč
bílá židle
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SIMONE masiv
1.595 Kč

maloobchodní cena

1.700 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

11

buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

terracotta 22

látka MIRON

verde 54

zakázkové látky

• BEKY LUX
• TRISTAN
• LIMA
• CARABU
• PUERTORICO (koženka)

95 42 47 45

rustikál

rosso 66

camel 7

beige 71

marrone 801

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

dub sonoma

bílá

wengé

SIMONE látka
1.330 Kč

maloobchodní cena

1.570 Kč
zakázkové provedení od 1 ks



K1 látka
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

zakázkové látky

• MIRON
• LIMA
• CARABU
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)
• běžná koženka
  bianco, nero, beige,
  bordo, marrone

97 42 47 45

rustikál

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.390 Kč
maloobchodní cena

1.590 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

12

dub sonoma

bílá

wengé

beige 10

látka BEKY LUX

camel 18

terracotta 22

verde 27

cafe crema 96

K1 masiv

1.495 Kč
maloobchodní cena

1.700 Kč
zakázkové provedení od 1 ks



JENNY židle
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

látka CARABU

marrone 57

verde chiaro 96

zakázkové látky

• CARABU arancio 94, crema 86,
   bordo 80, giallo 131, grigio 77
• AMBER
• MIRON
• BOLTON
• BARBADOS
• PUERTORICO (koženka)

94 40 48 45

wengé

terracotta 75

beige 66

rozměry křesílka (cm)

94 40 48 56
rozměry barové židle (cm)

104 39 77 42

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.985 Kč
maloobchodní cena

2.290 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

JENNY křesílko    JENNY bar

2.990 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

2.830 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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SILVANA masiv / látka
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

terracotta 22

látka MIRON

verde 54

zakázkové látky

• BEKY LUX
• TRISTAN
• LIMA
• PUERTORICO (koženka)

95 45 48 47

rustikál

rosso 66

camel 7

beige 71

marrone 801

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.250 Kč
maloobchodní cena

1.390 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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PAYSANE®
buk

odstín

olše

třešeň

rustikál

terracotta 7046

látka DENISE

bordo 05

marrone 9912

blu 10

beige 1

zakázkové látky

• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

87 40 46 44

tm. hnědá

• klasika
• tradice
• záruka 36 měsíců

sedák výplet

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

940 Kč
maloobchodní cena

1.095 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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PAYSANE® COLOR

87 40 46 44

odstín

rozměr židle (cm)

rosso

verde

giallo

blu

PAYSANE BAR masiv látka výplet

101 40 72 44

odstín

terracotta 7046

potahová látka DENISE

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

rustikál

tm. hnědá

bordo 05

marrone 9912

blu 10

beige 1

• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

skladem                  na zakázku

1.200 Kč
maloobchodní cena

1.580 Kč
maloobchodní cena

1.495 Kč
maloobchodní cena

1.360 Kč
maloobchodní cena

1.660 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

sedák   • výplet   • masiv

dodání 5 - 8 týdnů

sedák výplet

16



VENETA® látka / masiv
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

87 41 47 44

rustikál

bílá

wengé

zakázkové látky

• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

látka DENISE

bordo 05

marrone 9912

blu 10

beige 1

terracotta 7046

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.050 Kč
maloobchodní cena

1.235 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

VENETA® masiv
1.050 Kč

maloobchodní cena

bílá židle - 1.120 Kč

bílá židle - 1.180 Kč

• záruka 36 měsíců
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VERONA látka / masiv
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

arancio 15

látka TRISTAN

beige 14

zakázkové látky

• BEKY LUX
• MIRON
• CARABU
• LIMA
• DENISE
• PUERTORICO (koženka)

87 41 47 44

rustikál

bordo 24

verde 41

marrone 80

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.150 Kč
maloobchodní cena

1.370 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

VERONA masiv

1.225 Kč
maloobchodní cena

1.440 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

• záruka 36 měsíců

18
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PISAORLY

82 40 45 43

odstín

terracotta 7046

potahová látka DENISE

rozměr židle (cm)

buk

tm. hnědá

marrone 9912

výplet

90 40 47 45

odstín

rozměr židle (cm)

dub 3.490 Kč
maloobchodní cena

880 Kč
maloobchodní cena

ALEX    stohovatelná židle NICOLAS    stohovatelná židle

camel 9940

83 42 46 46

odstín zakázkové látky

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

rustikál

83 42 46 46

odstín zakázkové látky

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

rustikál

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75
• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54
• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124
• DENISE
   beige 1, blu 10, bordo 05
   marrone 9912, terracotta 7046
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915
• běžná koženka
   bianco, nero, bordo, beige
   marrone

2.100 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75
• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54
• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124
• DENISE
   beige 1, blu 10, bordo 05
   marrone 9912, terracotta 7046
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915
• běžná koženka
   bianco, nero, bordo, beige
   marrone

sedák      • látka    • překližka sedák      • látka    • překližka

objednávka od 4 ks
2.100 Kč

maloobchodní cena

objednávka od 4 ks
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AGAVE
buk

odstín sedáku / opěrky (překližka)

rozměry barové židle (cm)

olše

třešeň

bílá

110 39 84 39

wengé

rozměry židle (cm)

84 39 47 39

1.590 Kč
maloobchodní cena

AGAVE bar

2.270 Kč
maloobchodní cena

chrom

odstín kostry
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přírodní dubová dýha
• deska dýhovaná dřevotříska 37mm
• hrana vrstvená dýha
• nohy dýhovaná DTD 10 x 10cm
• povrchová úprava olejováním
• možnost rozkládání
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

rozměry 
(cm) MO cena

130 90 77 109 69 64 6.990 Kč
160 90 77 139 69 64 8.495 Kč

6.990 Kč
maloobchodní cena odKLASIK dýha

1.800 Kč
příplatek za rozklad +40 cm

21

3.490 Kč
maloobchodní cena

doporučená židle

ORLY dub masiv



MINI FORTE® FORTE®

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

dub sonoma

rozměr (cm)

120 120
85 85
77 77

+40 -
91 91
49 49
62 62

• deska lamino 36mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv 7 x 7cm
• možnost rozkládání
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

dub sonoma

• deska lamino 36mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv 7 x 7cm
• možnost rozkládání
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

rozměr (cm)

150 150
85 85
77 77

+40 -
114 114
49 49
62 62

5.380 Kč
maloobchodní cena

5.180 Kč
maloobchodní cena - pevný stůl

MO cena - dub sonoma - 5.920 Kč

MO cena - dub sonoma - 5.690 Kč

5.480 Kč
maloobchodní cena

5.230 Kč
maloobchodní cena - pevný stůl

MO cena - dub sonoma - 6.030 Kč

MO cena - dub sonoma - 5.750 Kč
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PERU®

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

javor

dub sonoma

• deska lamino 25mm
• hrana ABS 1mm
• nohy lamino 10 x 10cm
• možnost rozkládání
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

1.800 Kč
příplatek za rozklad +40 cm

3.300 Kč
maloobchodní cena od

PERU® konferenční
rozměry (cm)

buk, olše, třešeň, 
rustikál, tm. hnědá, 

wengé, bílá
dub sonoma, 

javor

bez poličky 100 70 50 3.095 Kč 3.400 Kč

s poličkou 100 70 50 3.850 Kč 4.230 Kč

rozměry 
(cm)

buk, olše, třešeň, rustikál,
tm. hnědá, wengé, bílá dub sonoma, javor

80 80 77 59 59 65 3.300 Kč 3.630 Kč
120 80 77 99 59 65 4.160 Kč 4.575 Kč
140 80 77 119 59 65 4.740 Kč 5.210 Kč
160 80 77 139 59 65 5.470 Kč 6.020 Kč
180 80 77 159 59 65 6.290 Kč 6.920 Kč
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BONUS  pevný, rozkládací, se zásuvkou

• deska lamino 18mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv u desky 5 x 5cm
• možnost individuálních
  rozměrů a odstínů

skladem           na objednávku

2.965 Kč
MO cena - pevný stůl

buk

olše

třešeň

rustikál

110 cm

70 cm

77 cm

+ 35 cm

85 cm

44 cm

66 cm

3.050 Kč
MO cena - se zásuvkou

tmavě hnědá

vnitřní rozměr zásuvky
42 x 46 cm

24

bílá

dub sonoma

MO cena - dub sonoma - 3.355 Kč

3.495 Kč
MO cena - rozkládací stůl

MO cena - dub sonoma - 3.845 Kč

MO cena - dub sonoma - 3.845 Kč



rozměry 
(cm)

buk, olše, třešeň, rustikál,
tm. hnědá, wengé, bílá dub sonoma

80 80 77 68 68 65 3.490 Kč 3.840 Kč
120 80 77 108 68 65 3.990 Kč 4.390 Kč
140 80 77 128 68 65 4.500 Kč 4.950 Kč
160 80 77 148 68 65 5.100 Kč 5.610 Kč

3.490 Kč
maloobchodní cena odRETRO

• deska lamino 25mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv, průřez 8 x 4cm
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

25

dub sonoma

zaoblení rohu stolové desky a nohy



5.550 Kč
maloobchodní cena odAREZZO

• deska lamino 25mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv, průřez 8 x 4cm
• ozdobný nerezový pásek
• možnost rozkládání
• možnost individuálních rozměrů

skladem           na objednávku

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

wengé

bílá
rozměry 

(cm) MO cena

120 80 77 108 68 65 5.550 Kč
140 80 77 128 68 65 6.050 Kč
160 80 77 148 68 65 6.960 Kč
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JADRAN

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

javor

dub sonoma

• deska lamino 55mm
• hrana ABS 1mm
• nohy lamino 10 x 10cm
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

4.999 Kč
maloobchodní cena od

JADRAN konferenční
rozměry (cm)

buk, olše, třešeň, 
rustikál, tm. hnědá, 

wengé, bílá
dub sonoma, 

javor

110 75 50 3.840 Kč 4.220 Kč

rozměry 
(cm)

buk, olše, třešeň, rustikál,
tm. hnědá, wengé, bílá dub sonoma, javor

130 90 77 110 70 72 4.999 Kč 5.500 Kč
160 90 77 140 70 72 5.800 Kč 6.370 Kč
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MONZA 36mm FIT 110

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

• deska lamino 36mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv 7,5 x 7,5cm
• možnost rozkládání
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

5.930 Kč
MO cena - rozkládací stůl

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

• deska lamino 25mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv 7 x 7cm
• možnost rozkládání
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

rozměr (cm)

130 130
90 90
77 77

+40 -
114 114
74 74
65 65

rozměr (cm)

110 110
- -

77 77
+35 -
60 60
60 60
65 65

5.290 Kč
MO cena - pevný stůl

28

dub sonoma

5.195 Kč
maloobchodní cena

5.070 Kč
maloobchodní cena - pevný stůl

MO cena - dub sonoma - 5.715 Kč

MO cena - dub sonoma - 5.580 Kč



ASOLO

buk

olše

třešeň

bílá

tmavě hnědá

• deska lamino 22mm
• podnož masiv
• rozkládací stůl

90 cm

-

76 cm

+ 35 cm

-

-

71 cm

4.950 Kč
maloobchodní cena

29

dub sonoma

5.450 Kč
MO cena - dub sonoma



TERST

buk

olše

třešeň

bílá

tmavě hnědá

• deska lamino 22mm
• podnož masiv
• rozkládací stůl

135 cm

90 cm

75 cm

+ 45 cm

-

-

70 cm

4.950 Kč
maloobchodní cena
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TREVISO BINGO®

• deska lamino 2 x 18mm
• hrana ABS 1mm
• nohy kov chrom pr. 5 cm
• rozkládací stůl

3.090 Kč
maloobchodní cena

2.400 Kč
maloobchodní cena

• deska lamino 2 x 18mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv 4,5 x 4,5cm
• rozkládací stůl

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

javor

dub sonoma

80 cm

60 cm

76 cm

+ 60 cm

67 cm

47 cm

63 cm

90 cm

68 cm

77 cm

+ 68 cm

75 cm

55 cm

65 cm

3.400 Kč
MO cena - dub sonoma, javor
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buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

bílá

dub sonoma

2.640 Kč
MO cena - dub sonoma



UDINE 36 mm

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

wengé

bílá

• deska lamino 36mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv 7 x 7cm
• možnost rozkládání
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

rozměry 
(cm) MO cena

80 80 77 59 59 65 4.580 Kč
120 80 77 99 59 65 4.999 Kč
140 80 77 119 59 65 5.440 Kč
160 80 77 139 59 65 5.800 Kč
180 80 77 159 59 65 6.290 Kč

1.800 Kč
příplatek za rozklad stolu + 40cm 

PICCOLO
2.595 Kč

maloobchodní cena

• deska lamino 18mm
• hrana ABS
• nohy masiv 4,5 x 4,5cm
• zásuvka - vnitřní rozměr
  (25,5cm x 31,5cm)

90 cm

65 cm

77 cm

-

73 cm

47 cm

66 cm

vnitřní rozměr zásuvky
25,5 x 31,5 cm

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

bílá

dub sonoma
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2.855 Kč
MO cena - dub sonoma



RESTAURAČNÍ STŮL®

• deska lamino 18mm
• hrana ABS 1mm
• nohy masiv u desky 5 x 5cm
• možnost individuálních
  rozměrů

skladem           na objednávku

2.260 Kč
maloobchodní cena od

rozměry 
(cm)

buk, olše, třešeň, rustikál,
tm. hnědá, wengé, bílá dub sonoma

80 80 77 68 68 65 2.260 Kč 2.490 Kč
120 80 77 108 68 65 2.450 Kč 2.695 Kč
140 80 77 128 68 65 2.830 Kč 3.115 Kč
160 80 77 148 68 65 3.650 Kč 4.020 Kč
180 80 77 168 68 65 4.360 Kč 4.795 Kč

buk

olše

třešeň

tmavě hnědá

rustikál

33

wengé

bílá

dub sonoma



CENTRÁLNÍ PODNOŽE

• ocelová konstrukce, litina
• plastové kluzáky
• jednoduchá montáž
• doporučené desky - viz tabulka
• ceny se základní černou barvou
   ostatní odstíny dle vzorníku RAL - příplatek 20%

skladem           na objednávku

název výška váha rozměr základny doporučený rozměr desky (cm) MO cena

SP 33 eco 72 cm 9,5 kg Ø 33 cm Ø 50, 50 x 50 1.715 Kč
SP 40 72 cm 14,5 kg Ø 40 cm Ø 60 - 70, 60 x 60 2.075 Kč

SP XE 40 72 cm 17 kg 40 x 40 cm Ø 60 - 80 2.200 Kč
SP basic 40 72 cm 18 kg 40 x 40 cm Ø 60 - 90, 90 x 90 2.200 Kč
SP chrom 72 cm 13 kg Ø 45 cm Ø 60 - 90, 90 x 90 3.020 Kč

SP inox 72 cm 18,5 kg 40 x 40 cm Ø 60 - 90, 90 x 90 3.840 Kč

černá

inox (nerez)

chrom

RAL

SP 33 eco SP 40 SP XE 40 SP basic 40 SP chrom SP inox

stolové desky (cm)
25mm ABS 2mm

MO cena - odstín buk, 
olše, třešeň, tm. hnědá, 

wengé, bílá

Ø 50, 50 x 50 1.390 Kč
Ø 60, 60 x 60 1.490 Kč
Ø 70, 70 x 70 1.590 Kč
Ø 80, 80 x 80 1.690 Kč
Ø 90, 90 x 90 2.250 Kč
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látky

AMBER arancio 9354 AMBER beige 3315 AMBER bordo 9725 AMBER camel 9942 AMBER grigio 5315 AMBER marrone 9314

BOLTON arancio 9253 BOLTON beige 9814 BOLTON camel 9940

BOLTON marrone 9314 BOLTON rosso 9664 BOLTON verde 9640 CARABU arancio 94 CARABU beige 66 CARABU bordo 80

CARABU crema 86 CARABU giallo 131 CARABU grigio 77 CARABU marrone 57 CARABU terracotta 75 CARABU verde chiaro 96

BARBADOS arancio OR 05 BARBADOS avorio 24 BARBADOS giallo BA 56 BARBADOS marrone PA 85

DENISE beige 1 DENISE blu 10 DENISE bordo 05 DENISE marrone 9912 DENISE terracotta 7046 běžná koženka beige

BEKY LUX beige 10 BEKY LUX cafe crema 96

BEKY LUX camel 18 BEKY LUX terracotta 22 BEKY LUX verde 27



látky, odstíny

běžná koženka bianco běžná koženka bordo běžná koženka marrone běžná koženka nero LIMA arancio 125 LIMA beige 10

PUERTORICO crema 955 PUERTORICO marrone 915 TRISTAN arancio 15

TRISTAN beige 14 TRISTAN bordo 24 TRISTAN marrone 80 TRISTAN verde 41

buk olše třešeň rustikál tmavě hnědá wengé

LIMA blu 30 LIMA marrone 118 LIMA verde 124 MIRON beige 71

bílá dub sonoma javor dub chrom odstíny RAL

MIRON camel 7 MIRON marrone 801

MIRON rosso 66 MIRON terracotta 22 MIRON verde 54

vzorník odstínů moření a vzorník látek 
Vám rádi ukáží v prodejně nábytku



FORTE® + RAFFAELLO RETRO + POLO

TREVISO + AGAVE REST. STŮL® + VENETA®

14.640 Kč
maloobchodní cena

sestava 1 + 4

V sestavě zakoupíte: • stůl (150 x 85cm + 40cm) • židle (látka CARABU, BEKY LUX, MIRON, LIMA, koženka PUERTORICO).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (120 x 80cm) • židle (látka AMBER).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (60 x 80cm + 60cm) • židle (překližkový sedák).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (80 x 80cm) • židle (masívní sedák).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

sestava 1 + 4

sestava 1 + 4 sestava 1 + 4

8.930 Kč
maloobchodní cena

9.450 Kč
maloobchodní cena

6.460 Kč
maloobchodní cena

6.980 Kč
MO cena - bílý odstín



FORTE® + CROCE BINGO® + VERONA látka

REST. STŮL® + SIMONE látka ASOLO + BERTA

sestava 1 + 4

V sestavě zakoupíte: • stůl (150 x 85cm + 40cm) • židle (látka BEKY LUX).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (90 x 68cm + 68cm) • židle (látka TRISTAN).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (120 x 80cm) • židle (látka MIRON).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (průměr 90cm + 35cm) • židle (látka LIMA).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

sestava 1 + 4

sestava 1 + 4 sestava 1 + 4

12.240 Kč
maloobchodní cena

6.990 Kč
maloobchodní cena

7.770 Kč
maloobchodní cena

10.350 Kč
maloobchodní cena

7.240 Kč
MO cena - dub sonoma

8.015 Kč
MO cena - dub sonoma

10.850 Kč
MO cena - dub sonoma



UDINE 36mm + ANTONY TERST + AURIS

FIT 110 + K1 látka UDINE 36mm + K1 masiv

13.999 Kč
maloobchodní cena

sestava 1 + 4

V sestavě zakoupíte: • stůl (120 x 80cm) • židle (látka CARABU, koženka PUERTORICO).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (135 x 90cm + 45cm) • židle (látka AMBER).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (průměr 110cm + 35cm) • židle (látka BEKY LUX).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (120 x 80cm) • židle (masívní sedák).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

sestava 1 + 4

sestava 1 + 4 sestava 1 + 4

10.350 Kč
maloobchodní cena

10.755 Kč
maloobchodní cena

10.979 Kč
maloobchodní cena

11.275 Kč
MO cena - dub sonoma



MINI FORTE® + COMFORT JADRAN + ONE

MONZA 36mm + LORI BONUS rozkládací + BENITO®

sestava 1 + 4

V sestavě zakoupíte: • stůl (120 x 85cm + 40cm) • židle (koženka PUERTORICO).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (130 x 90cm) • židle (látka CARABU, MIRON, AMBER, koženka PUERTORICO).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (130 x 90cm) • židle (látka BARBADOS).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl ( 110cm x 70cm + 35cm) • židle (látka MIRON).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

sestava 1 + 4

sestava 1 + 4 sestava 1 + 4

12.140 Kč
maloobchodní cena

14.799 Kč
maloobchodní cena

10.810 Kč
maloobchodní cena

8.495 Kč
maloobchodní cena



JADRAN + NANTES PICCOLO + PAYSANE®

MINI FORTE® + ALLURE RESTAURAČNÍ STŮL® + LORI

sestava 1 + 4

V sestavě zakoupíte: • stůl (130 x 90cm) • židle (látka CARABU, BEKY LUX, MIRON, LIMA, TRISTAN).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl se zásuvkou (90 x 65cm) • židle (látka DENISE).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (120 x 85cm + 40cm) • židle (látka CARABU).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

V sestavě zakoupíte: • stůl (120 x 80cm) • židle (látka BARBADOS).
Další údaje najdete u jednotlivých položek v tomto katalogu, vzorník odstínů moření a vzorník látek si k nahlédnutí vyžádejte v prodejně.

sestava 1 + 4

sestava 1 + 4 sestava 1 + 4

12.399 Kč
maloobchodní cena

6.355 Kč
maloobchodní cena

11.360 Kč
maloobchodní cena

7.970 Kč
maloobchodní cena

8.850 Kč
MO cena - bílý odstín

12.900 Kč
MO cena - dub sonoma

8.215 Kč
MO cena - dub sonoma


