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Posuvné dveře s kolejnicí + 2ks madlo 

8.870,- 

Posuvné dveře LOFT 2 dřevěné 840 x 1980 

mm borovice. Chcete od sebe opticky 

oddělit dvě místnosti a hledáte řešení šetřící 

místo? Vyberte si posuvné dveře z naší 

nabídky! 

 

Unikátní desing a přírodní krása dřeva, to je 

nová série dveří LOFT. Rámy dveří a 

kazety jsou vyrobeny z vysokojakostní 

skandinávské borovice. Dveře jsou 

standardně dodávány bez povrchové 

úpravy, lze je ošetřit přípravky vhodnými pro 

povrchovou úpravu dřeva v interiérech. 

Závěs s poutky 

  929,- 

Záclonová tyč 

                699,-  

Závěs s poutky 

 Šířka x Výška: 140 cm x 245 cm - 245 cm 

 Materiál: 100 % polyester 

 Typ zavěšení: Poutka 

 

Záclonová tyč válec, černá, Ø 16 mm, 

vytahovací 100-200 cm 

Dvouplotýnkový vařič 

Sencor SCP 

 

1.200,- 

Plynová kamna MAGG 110003 4,2 kW 
 

 

Plynová kamna jsou vhodná pro vytápění 

místností a dílen. Jsou dodávány bez 

příslušenství, nutno doobjednat 

3.390,- 
 

Nerezový dřez Pyramis ET 34 

 
 

2.890,- 

 

Nerezové dřezy Sinks se vyznačují 

jednoduchou údržbou a vysokou 

hygienickou úrovní. Dřezy jsou odolné proti 

vysokým teplotám, prudkým teplotním 

změnám a chemickým účinkům. Záruka 5 

let. 

• Dřez je vyroben z chromniklové oceli CrNi 

18/10 

• Matné provedení 

• Tloušťka nerezu 0,6 mm 900,- 
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Nerezový dřez LIV 302D pravá nebo levá strana 

 

 Vhodné pro: Spodní skříňka 45 cm 

 Provedení: Dřez na pracovní desku 

 Vybavení ventilu: 3 ½" umyvadlová/ 

dřezová výpusť ruční ovládán 

2.890,- 

Baterie dřezová/umyvadlová Novaservis 

Titania Iris 

769,- 

Skládací postel BAJLUM 80x190 

Kov. 7 cm vysoká matrace s jádrem z 

polyuretanové pěny. S dřevěným roštem. 

Skládací. Š80 x D190 x V33 cm 

2.750,- 

 

Masivní dřevěná postel 

jednolůžko BM157 borovice masiv 80x200 cm-

přírodní 

 3.950,- 

 

Dřevěná masivní postel  

160x200 cm BM118 borovice masiv-přírodní 

6.350,- 

 

 

PATROVÁ POSTEL BOROVICE MASIV 

80 X 200 cm PŘÍRODNÍ 

12.850,- 
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10.800,- 

Šatní skříň 2dvéřová, lakovaná 

Kvalitní krásná šatní skříň, která se hodí do 

jakéhokoliv pokoje jak doma, tak na chalupě. 

Skříň má šatní tyč. 

Materiál: borovice, lakované provedení 

Rozměry: 74 x 50 x 175 (š x h x v) 

Dodáváno v demontu. 
 

 

 

 

Komoda dřevěná 2+2 
borovice masiv lak 

5.800,- 

 

Komoda/prádelník z masivního borovicového dřeva s 

lakovaným povrchem. Komoda má 2 dvířka a 2 zásuvky s 

kovovými pojezdy. 

  

rozměr: 81 x 35 x 75 cm 

  

Dřevěný nábytek vyrobený z kvalitního borovicového masivu 

s povrchovou úpravou, kterou zajišťuje poctivá vrstva 

bezbarvého laku. 

Hlavní důraz je kladen na bytelnost a funkčnost a kvalitu 

zpracování. 
 

Komoda borovice masiv 6+2 

7.700,- 

Dřevěný nábytek vyrobený z kvalitního borovicového masivu s 

povrchovou úpravou, kterou zajišťuje poctivá vrstva bezbarvého 

laku. 

Tato praktická komoda je vybavena  kvalitními kovovými panty a 

pojezdy. Je vyrobena ze 100% přírodního dřeva, masivu borovice. 

Vnese Vám tak kus přírody do Vašeho domu. Borovicový masiv je 

zárukou nejen pevnosti, ale i dlouhé životnosti. Povrch je upraven 

zdravotně nezávadným ekologickým lakem. 
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Dřevěná komoda 3+2 

šuplíky borovice masiv 4  

 

6.000,- 

Noční stolek - 2 zásuvky 

2.500,- 

Dřevěný nábytek vyrobený z kvalitního borovicového masivu s 

povrchovou úpravou, kterou zajišťuje poctivá vrstva bezbarvého 

laku. 

Tato praktická komoda je vybavena  kvalitními kovovými panty a 

pojezdy. Je vyrobena ze 100% přírodního dřeva, masivu borovice. 

Vnese Vám tak kus přírody do Vašeho domu. Borovicový masiv je 

zárukou nejen pevnosti, ale i dlouhé životnosti. Povrch je upraven 

zdravotně nezávadným ekologickým lakem. 

Dodávané barevné provedení : 

-přírodní lakovaná borovice 

rozměry:  

šířka :81 cm 

výška :.75 cm 

hloubka :35 cm 

 

 

Noční stolek borovice masiv - lakovaný. 

Noční stolek má 2 zásuvky s kovovými pojezdy. 

Rozměr : 

šířka :43 cm 

výška:42 cm 

hloubka : 35 cm 

 

Dodáváno v demontu 

Noční stolek BM106 

borovice masiv 

3.250,- 

Tento praktický noční stolek je vybaven jednou zásuvkou a dvířky 

s kvalitními kovovými panty. Je vyroben ze 100% přírodního 

dřeva, masivu borovice. 

Povrch je upraven zdravotně nezávadným ekologickým lakem. 

Dodávané barevné provedení : 

-přírodní lakovaná borovice 

-ostín olše 

-odstín dub 

-odstín ořech 

rozměry:  

šířka :41 cm 

výška :.55 cm 

hloubka :35 cm 
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Dřevěný regál  borovice 

masiv 

 3.700,- 

Masivní dřevěný regál vyrobený z kvalitního borovicového dřeva. 

Rozměry : 

šířka : 80 cm 

výška : 100 cm 

hloubka : 30 cm  

Nábytek je dodáván v demontu, pečlivý jednoduchý návod na 

sestavení je uvnitř balení. 

 

Kompletní zahradní sada nabytku 

Sestava je dodávána v demontu a bez 
povrchové úpravy včetně spojovacích 
materiálů (šrouby, podložky, křídlové matice). 

Stůl: 

 délka stolu: 1500 mm 

 tloušťka: 32 mm 

 šíře stolu: 680 mm 

 výška stolu: 680 mm 

Lavice: 

 výška celková: 870 mm 

 výška sedáku: 430 mm 

 výška opěrky: 450 mm 

 šířka sedáku: 1500 mm 

 hloubka sedáku: 410 mm                                                     18.000,- 
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Pivní set -Síla masivu 4,5 cm 

Rozměry:                                                       

 délka stolu 200 cm, šířka 60 cm 

 šířka celková 160 cm 

 výška sedáku od země cca 43cm 

 šířka sedáku 24,5 cm 

 výška stolové desky od země cca 78 

  Cena je uvedena bez nátěru 

7.900,- 

Zahradní sestava Scaffold má krásný a netradičný design, imituje paletový nábytek. 

Kávový stolek má úložný prostor. Sestava je vyrobená z exotické dřeviny eukalyptus.  

11.900,- 

 


