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Tiskové chyby a změny ve vyobrazení, možnost vyprodaného zboží nebo pozdě dodaného zboží
vyhrazena. Vzhled, rozměry a barevnost se mohou mírně lišit. Změna cen vyhrazena.
Ceny jsou včetně DPH. Zboží je bez dekoračních předmětů.
Tento katalog vychází - květen 2019 a platnost je do vydání dalšího katalogu.

MASIV - příroda ve Vašich domovech
Postel MAXIMA
s úložnými zásuvkami 8809

- masiv borovice lak
- výška bočnice 45 cm, výška roštu 39 cm
- pro matrace 90 × 200 cm
- cena včetně roštu a zásuvek
rozměry (š/h/v): 205×97×69 cm

8 995,5 399,-

Postel MAXIMA
s úložnými zásuvkami 8809B

- masiv borovice bílý lak
- výška bočnice 45 cm, výška roštu 39 cm
- pro matrace 90 × 200 cm
- cena včetně roštu a zásuvek
rozměry (š/h/v): 205×97×69 cm

lakované provedení

MAXIMA 8809B bílý lak

10 895,6 399,Víceúčelové lůžko MARINELLA 8806

cena včetně roštů

- masiv borovice lak
- výška bočnice 48 cm, výška roštu 42 cm
- tři zásuvky, výsuvná postel
- pro matrace 90 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 206×98×63 cm

8 995,5 399,-

Víceúčelové lůžko MARINELLA 8806B

- masiv borovice bílý lak
- výška bočnice 48 cm, výška roštu 42 cm
- tři zásuvky, výsuvná postel
- pro matrace 90 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 206×98×63 cm

10 895,6 399,-

MARINELLA 8806B bílý lak

10 895,6 399,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Postel s výsuvným lůžkem LAURA 8808
- masiv borovice lak
- výška bočnice 32 cm, výška roštu 26 cm
- pro matrace 90 × 200 cm
- přistýlka 90×200×10 cm
- cena včetně 2 roštů (dřevěné laťkové)
rozměry (š/h/v): 208×97×66 cm

6 595,3 699,-

Postel s výsuvným lůžkem LAURA 8808B
- masiv borovice bílý lak
- výška bočnice 32 cm, výška roštu 26 cm
- pro matrace 90 × 200 cm
- přistýlka 90×200×10 cm
- cena včetně roštů
rozměry (š/h/v): 208×97×66 cm

8 390,4 499,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Dvoulůžko KLASA 8802
140 × 200 cm

- masiv borovice lak
- praktické úložné prostory
- cena včetně roštu (dřevěné laťky)
- výška bočnice 45 cm, výška roštu 38 cm
rozměry (š/h/v): 209×147×45 cm

17 799,10 999,-

Dvoulůžko KLASA 8802B
140 × 200 cm

- masiv borovice bílý lak
- praktické úložné prostory
- cena včetně roštu (dřevěné laťky)
- výška bočnice 45 cm, výška roštu 38 cm
rozměry (š/h/v): 209×147×45 cm

19 490,13 899,-

44,5 cm

DVOULŮŽKO KLASA 8802B

cena včetně roštu a nočních stolků
8803 dvoulůžko KLASA, 160 × 200 cm

- masiv borovice lak
- 8803B masiv borovice bílý lak 14 999,- praktické úložné prostory, výška bočnice 45 cm, výška roštu 38 cm
- cena včetně roštu (dřevěné laťky) a nočních stolků, bez matrace
rozměry (š/h/v): 209×167×45 cm

19 990,11 999,-

8804 dvoulůžko KLASA, 180 × 200 cm

- masiv borovice lak
- 8804B masiv borovice bílý lak 14 999,- cena včetně roštu (dřevěné laťky) a nočních stolků
- praktické úložné prostory
- výška bočnice 45 cm, výška roštu 38 cm
- bez matrace
rozměry (š/h/v): 209×187×45 cm

19 990,12 199,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Dvoulůžko 807 (180 × 200 cm)
- masiv smrk lak
- cena bez roštu a matrace
- výška čela 61 cm
rozměry (š/h/v): 211×188×61 cm

6 990,4 199,-

31 cm

Dvoulůžko 805 (160 × 200 cm)
- masiv smrk lak
- cena bez roštu a matrace
- výška čela 61 cm
rozměry (š/h/v): 211×168×61 cm

6 790,3 799,-

Jednolůžko 801 (90 × 200 cm)

- masiv smrk lak 2 199,-

Jednolůžko 701 (90 × 200 cm)

Noční stolek 810
- masiv smrk nelak Jednolůžko 802 (190 × 200 cm)
- masiv smrk lak 799,- masiv smrk lak
- cena bez roštu a matrace
- cena bez roštu a matrace
- výška čela 61 cm
Noční stolek 710
- výška bočnice 31 cm - výška čela 61 cm, výška bočnice 31 cm
- masiv smrk nelak
rozměry (š/h/v): 201×98×61 cm rozměry (š/h/v): 40×30×45 cm
rozměry (š/h/v): 211×98×61 cm

3 390,1 999,-

3 390,1 999,-

31 cm

1 395,749,-

Dvoulůžko 7807

- masiv borovice nelak
- pro matrace 180 × 200 cm
- výška čela 61 cm
- výška bočnice 34 cm
rozměry (š/h/v): 211×188×61 cm

Dvoulůžko 8807

- masiv borovice lak 2 699,- pro matrace 180 × 200 cm
- výška čela 61 cm, výška bočnice 34 cm
rozměry (š/h/v): 211×188×61 cm

4 195,2 499,-

34 cm
Dvoulůžko 8805

- masiv borovice lak 2 399,- pro matrace 160 × 200 cm, výška čela 61 cm
rozměry (š/h/v): 211×168×61 cm

Dvoulůžko 7805

- masiv borovice nelak
- pro matrace 160 × 200 cm, výška čela 61 cm
rozměry (š/h/v): 211×168×61 cm

3 890,2 199,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Dvoulůžko Linda L3

- masiv smrk lak, výška čela 87 cm
- pro matrace 160 × 200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 215×167×87 cm

8 890,5 699,-

Dvoulůžko Linda L4 (180 × 200 cm
- masiv smrk lak 6 199,- cena bez roštu a matrace
- výška čela 87 cm
rozměry (š/h/v): 215×187×87 cm

42 cm

Jednolůžko Linda L2

- masiv smrk lak, výška čela 87 cm
- pro matrace 90 × 200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 215×97×87 cm

Úložný prostor 8009

42 cm

- masiv borovice lak 1 399,- na kolečkách
rozměry (š/h/v): 97×68×18 cm

7 090,3 999,-

Jednolůžko 700L (90 × 200 cm)

- masiv smrk nelak
- cena bez roštu
- výška čela 61 cm, výška bočnice 34 cm
rozměry (š/h/v): 207x 98×61 cm

2 195,1 099,Dvoulůžko 804 (140 × 200 cm)

34 cm

Jednolůžko 800L (90 × 200 cm)

- masiv smrk lak 1 199,- 800B masiv smrk bílý lak 1 499,- cena bez roštu
- výška čela 61 cm, výška bočnice 34 cm
rozměry (š/h/v): 207×98×61 cm

2 390,1 199,-

- masiv smrk lak 2 199,- cena bez roštu
- výška čela 61 cm, výška bočnice 34 cm
rozměry (š/h/v): 206×146×61 cm

Jednolůžko MAX2 8895

- masiv borovice lak, vyšší kvalita
- 8895B masiv borovice bílý lak 3 299,- pro matrace 90 × 200 cm
- cena bez roštu
rozměry (š/h/v): 208×101×74 cm

5 990,2 999,-

Dvoulůžko MAX2 8897

- pro matrace 200×180 cm 5 199,rozměry (š/h/v): 208×191×74 cm

Dvoulůžko MAX2 8896

- masiv borovice lak
- pro matrace 160 × 200 cm
- cena bez roštu
rozměry (š/h/v): 208×171×74 cm

8 995,4 599,-

44 cm
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Rozkládací lůžko FENIX 8801

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

- masiv borovice lak, rozložitelná na dvě nebo tři lůžka
- 8801B masiv borovice bílý lak 6 399,- výška bočnice 45 cm
- pro matrace 90 × 200 cm, rošty v ceně (lamela 6,5 cm)
rozměry (š/h/v): 209×96×66 cm

9 495,5 699,-

Víceúčelové lůžko DIANA 8891

cena včetně roštů

- masiv borovice lak
- rozložitelné na dvoulůžko 180 × 200 cm
- dvě velké zásuvky
- pro matrace 90 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 205×101×62 cm

10 190,7 799,-

31 cm

Palanda 830

- masiv smrk lak
- pro matrace 90 × 200 cm
- cena bez matrace a roštu
rozměry (š/h/v): 207×96×140 cm

Schůdky lze namontovat na pravou i levou stranu

8

6 795,3 999,-

Noční stolek 8812

- masiv borovice lak
- 1 zásuvka s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 44×34×41 cm

1 390,799,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Patrové lůžko 832

- masiv smrk lak
- pro matraci 90 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 208×100×115 cm

6 890,3 899,-

S6 pirát
S10 pirát

S3 maskovací
S9 maskovací

S2 modrý S1 růžový
S8 modrý S7 růžový

Stan pro patrové lůžko
- látkové provedení 599,- S6, S3, S2, S1
- S3 maskovací 329,-

Tunel pro patrové lůžko
- látkové provedení 699,- S10, S9, S8, S7
- S9 maskovací 399,-

Patrové lůžko 835

- masiv smrk lak
- pro matrace 90 × 200 cm
- cena bez matrace a roštu
rozměry (š/h/v): 211×98×175 cm

Noční stolek 812

- masiv smrk lak 1 399,- jedna zásuvka
rozměry (š/h/v): 43×40×48 cm

6 990,3 999,-

ID30400630 Multifunkční postel CLAAS 90 × 200 cm
- masiv borovice lak
- praktické úložné prostory pod postelí
- doporučený rozměr matrace 90 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 209×97×48 cm

17 690,8 999,-

Multifunkční postel TILL

- ID20900160 - 90 x 200 cm, masiv borovice bílý lak 9 699,- ID20900170 - 140 x 200 cm, masiv borovice bílý lak 13 899,- součástí 1 výsuvný noční stolek, cena včetně roštu

9
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

ID30400235 JANA - dvoulůžko 140 × 200 cm

- masiv borovice lak 2 399,- výška čela 72 cm, výška sedu 36 cm
rozměry (š/h/v): 205×145×72 cm

ID30400225 JANA - jednolůžko 90 × 200 cm

- masiv borovice lak
- výška čela 72 cm, výška sedu 36 cm
rozměry (š/h/v): 206×96×72 cm

2 995,1 599,ID20900255 FANA - dvoulůžko 140 × 200 cm
- masiv borovice bílý lak 2 899,- matrace a rošt nejsou v ceně, výška sedu 36 cm
- doporučený rozměr matrace a roštu 140 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 205×145×72 cm

ID20900225 FANA - jednolůžko 90 × 200 cm
- masiv borovice bílý lak
- doporučený rozměr matrace a roštu 90 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 205×96×72 cm

3 695,2 199,DVOULŮŽKO TORINO

- 8084 pro matrace 180 × 200 cm 3 999,- 8083 pro matrace 160 × 200 cm 3 599,- 8082 pro matrace 140 × 200 cm 3 299,- masiv borovice lak, cena bez roštu a matrace
- výška čela 80 cm, výška sedu 38 cm
- minimální doporučená výška matrace 15 cm

5 499,3 299,-

8081

8085

POHOVKA TORINO 8085

- masiv borovice lak, cena bez roštu a matrace
- pro matrace 90 × 200 cm
- lze dokoupit výsuvnou postel 8086 2 199,- výška čela 70 cm, výška sedu 42 cm
rozměry (š/h/v): 210×103×70 cm

JEDNOLŮŽKO TORINO 8081

4 390,2 599,-

10

- masiv borovice lak, cena bez roštu a matrace
- pro matrace 90 × 200 cm
- výška čela 80 cm, výška sedu 38 cm
- minimální doporučená výška matrace 15 cm
rozměry (š/h/v): 209×103×80 cm

7 490,4 499,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Jednolůžko 163622

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- pro matrace 90 × 200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 216×102×110 cm

8 590,4 899,-

Dvoulůžko 163623, 180 × 200 cm
- masiv borovice 6 399,- voskované v medovém odstínu
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 192×216×110 cm

Dvoulůžko 163624, 140 × 200 cm
- masiv borovice 5 899,- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 152×216×110 cm

Dvoulůžko 163623B, 180 × 200 cm

- masiv borovice 6 399,- voskované v bílém odstínu
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 216×192×110 cm

Dvoulůžko 163624B,140 × 200 cm

- masiv borovice
- voskované v bílém odstínu
rozměry (š/h/v): 216×152×110 cm

10 499,6 199,-

Součást sestavy Corona, více na str. 82 - 90

FN1916 LANDWOOD 62 - DVOULŮŽKO

- materiál kombinace MDF/lamino
- barevné provedení bílá
- pro matrace 140 × 200 cm
- doporučený rozměr matrace 140 × 200 cm a rošt R3
- š/h/v: 209×147×80 cm

14 790,6 999,-

Součást sestavy Landwood, více na str. 91 - 93

11
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Dvoulůžko Petra 1526

- 1526A provedení buk 2 399,- 1526B provedení bílá 2 399,- pro matrace 160 × 200 cm, bez roštu
rozměry (š/h/v): 204×166×70 cm

Dvoulůžko Petra 1527

- 1527A provedení buk 3 099,- 1527B provedení bílá 3 099,- pro matrace 180 × 200 cm, bez roštu
rozměry (š/h/v): 204×186×70 cm

Jednolůžko Petra 1525

38 cm

- 1525A provedení buk
- 1525B provedení bílá
- pro matrace 90 × 200 cm, bez roštu
rozměry (š/h/v): 204×96 ×70 cm

3 795,2 299,-

Ilustrační foto

Vybere si každý
Jednolůžko se zásuvkami 60345
- provedení ořech/bílá
- pro matraci 90 × 200 cm
- 2 malé + 1 velká zásuvka
- cena bez roštu
rozměry (š/h/v): 204×95×68 cm

6 995,3 999,-

Jednolůžko se zásuvkami 345A

- provedení buk, pro matraci 90 × 200 cm
- 2 malé + 1 velká zásuvka
- cena bez roštu
rozměry (š/h/v): 204×95×68 cm

6 995,3 999,-

12
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Dvoulůžko 60342

Dvoulůžko (160 × 200 cm)

- provedení ořech/bílá 2 599,- pro matrace 180 × 200 cm
- cena bez roštu, výška bočnice 36 cm
rozměry (š/h/v): 204×188×66 cm

- 60341 provedení ořech/bílá
- 50341 provedení dub sonoma
- cena bez roštu, výška bočnice 36 cm
rozměry (š/h/v): 204×168×66 cm

4 595,2 499,-

36 cm
Jednolůžko (90 × 200 cm)

- 60343 provedení ořech/bílá
- 50343 provedení dub sonoma
- cena bez roštu, výška bočnice 37 cm
rozměry (š/h/v): 204×98×66 cm

36 cm

2 995,1 799,-

Dvoulůžko 342A - buk

Dvoulůžko 342B - bílá

Dvoulůžko 341A - buk

Dvoulůžko 341B - bílá

- pro matrace 180 × 200 cm 2 599,- - pro matrace 180 × 200 cm 2 499,- cena bez roštu, výška bočnice 37 cm - cena bez roštu, výška bočnice 37 cm
rozměry (š/h/v): 204×188×66 cm rozměry (š/h/v): 204×188×66 cm
- pro matrace 160 × 200 cm 2 499,rozměry (š/h/v): 204×168×66 cm

- pro matrace 160 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 204×168×66 cm

4 295,2 199,-

37 cm

Jednolůžko 343B - bílá

- 343A provedení buk 1 799,- pro matrace 90 × 200
- cena bez roštu, výška bočnice 37 cm
rozměry (š/h/v): 204×98×66 cm

2 795,1 699,-

37 cm

Válenda TINA P10

- bavlněný potah
- pružinová matrace, úložný prostor
rozměry (š/h/v): 200×90×42 cm
BOČNICE P13 1 499,- bavlněný potah, čalounění, rozměr: 198×72 cm
ČELO P12 749,- bavlněný potah, čalounění, rozměr: 91×72 cm

Dvoulůžko Sára P14

- bavlněný potah, úložný prostor
- matrace tvrzený polyuretan
rozměry (š/h/v): 200×160×40 cm
- možnost dokoupit čelo P15 1 290,rozměry (š/h/v): 168×2×90 cm

41 cm

9 995,5 999,-

6 595,3 699,-

42 cm

Válenda Sára P11

- bavlněný potah, úložný prostor
- P11 oranžová 2 999,- P50 šedá 3 099,rozměry (š/h/v): 200×80×40 cm

13
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2 úložné zásuvky s kovovými pojezdy

Multifunkční postel MICHIGAN

- 471707 provedení perleťově bílá 140 × 200 cm 2 899,- 471709 provedení dub sonoma 140 × 200 cm 2 899,- 471722 provedení buk 140 × 200 cm 2 899,rozměry (š/h/v): 145×205×75 cm
- cena bez roštu a matrace (nutný rošt v rámu)
- 471708 provedení dub sonoma 160 × 200 cm 3 599,rozměry (š/h/v): 165×205×75 cm
- 471720 provedení dub sonoma 90 × 200 cm 2 799,- 471719 provedení bílá 90 × 200 cm 2 699,rozměry (š/h/v): 95×205×75 cm

4 999,2 699,-

od

159571 Multifunkční postel POCKET dub Sonoma
159574 Multifunkční postel POCKET bílý lak
- pro matrace 140 × 200 cm (doporučená výška 16 cm)
- výška sedu cca 51 cm
- čelo postele slouží jako knihovna
- 3 velké úložné prostory
- cena bez roštu (pouze rošt v rámu) a matrace
rozměry (š/h/v): 228×150×75 cm

12 195,6 999,-

155026 Multifunkční postel CHICAGO 140 × 190/200
- 155026 provedení perleťově bílá
- 3 úložné zásuvky s kovovými pojezdy
- kovové úchytky, délka 128 mm
- rozměr zásuvek (š/v/h) 67×15×37 cm
- matrace není v ceně
- pro matrace 140×200 cm a rošt v rámu 140 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 204×148×75 cm

8 999,4 999,-

14
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Dvoulůžko GRAPHIC, 140 × 190/200 cm dub

- 133106 provedení dub/šedá
- 492682 provedení dub/béžová
- matrace není v ceně
- doporučený rozměr matrace 160 × 200 cm
- doporučený rošt v rámu 160 × 200 cm (7866)
rozměry (š/h/v): 204×165×72 cm

4 195,2 399,2058L24T Dvoulůžko ALFA, 140 × 200 cm

- barevné provedení wenge
- 2 úložné zásuvky s kovovými pojezdy jsou v ceně
- matrace a rošt nejsou v ceně
- nutno použít samonosný rošt v rámu 140 × 200 cm (7867)
rozměry (š/h/v): 203×146×59 cm

5 695,2 899,-

PA3778L260 Dvoulůžko EVA stříbrný ořech

- matrace není v ceně
- doporučený rozměr matrace 160 × 200 cm
- doporučený rošt v rámu 160 × 200 cm (7866)
rozměry (š/h/v): 167×204×72 cm

3 395,1 999,-

400981 Dvoulůžko DETROIT 180 × 200 cm, dub/perleťově bílá

- matrace a rošt nejsou v ceně 3 299,- doporučený rozměr matrace 180 × 200 cm, nutno použít samonosný rošt v rámu 180 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 205×185×75 cm

400988 Dvoulůžko DETROIT 140 × 200 cm, dub/perleťově bílá

- 2 úložné zásuvky s kovovými pojezdy, matrace a rošt nejsou v ceně
- rozměr zásuvek (š/h/v) 56 × 33 × 11 cm, rozměr niky (š/h/v) 79 × 36 × 20 cm
- doporučený rozměr matrace 140 × 200 cm, nutno použít samonosný rošt v rámu 140 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 205×145×75 cm

4 990,2 999,-
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POSTELE
LAMINO
www.bombanabytek.eu
Dvoulůžko PRICY 379463

- barevné provedení dub
- matrace a rošt nejsou v ceně
- rozměr matrace 140 × 190 nebo 200 cm
- nutno použít samonosný rošt v rámu (7867)
rozměry (š/h/v): 146×205×79 cm

3 695,2 199,-

Dvoulůžko PARIS 3023

- pro matraci 140 × 200 cm 2 899,- pro matraci 160 × 200 cm 3 299,- kovové, stříbrné, cena bez roštu
rozměry (š/h/v): 208×166×80 cm

5 790,3 299,-

Noční stolek PARIS 3020

- kovový, stříbrný 899,rozměry (š/h/v): 40×40×68 cm

Jednolůžko PARIS 3021

- pro matrace 90 × 200 cm
- kovové, stříbrné, cena bez roštu
rozměry (š/h/v): 208×96×80 cm

3 490,2 199,-
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38 cm

POSTELE
LAMINO
www.bombanabytek.eu
Palanda PARIS 3027

- kovová konstrukce
- barevné provedení stříbrná
- možnost rozložení na dvě postele
- doporučený rozměr matrace 90 × 200 cm
rozměry (š/h/v): 207×96×155 cm

8 995,3 999,-

Skládací postel LUXOR 7158

- rozměr matrace 90 × 192 × 10 cm, cena včetně matrace
- trubkový rám, 15 dřevěných lišt
- složená je nenáročná na skladovací prostor
rozměry (š/h/v): 90×200×40 cm

6 090,3 199,-

Rošt laťkový

- masiv smrk, čtrnáct latí
rozměry: R3 140 × 200 cm 599,rozměry: R2 160 × 200 cm 699,rozměry: R4 180 × 200 cm 799,-

1 090,od 599,-

Rošt laťkový R1

- masiv smrk, čtrnáct latí
rozměry (š/h/v): 90 × 200 cm

790,399,-

Lamelový rošt 7861 (90 × 200 cm)
- třináct lamel v kovovém rámu
rozměry (š/h/v): 198×88×6 cm

2 395,1 299,-

Lamelový rošt 7867 (140 × 200 cm)
- třináct lamel v kovovém rámu 2 399,rozměry (š/h/v): 139×198×6 cm

Lamelový rošt 7866 (160 × 200 cm)
- třináct lamel v kovovém rámu 2 799,rozměry (š/h/v): 158×198×6 cm
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PAMĚŤOVÁ PĚNA

MATRACE
www.bombanabytek.eu
Matrace CLASSIC

- matrace bez potahu
- tvrzený polyuretan
rozměry M1 (š/h/v): 90×190×10 cm 999,rozměry M2 (š/h/v): 90×200×10 cm 999,rozměry M3 (š/h/v): 160×200×10 cm 1 999,-

1 990,999,Matrace CLASSIC PLUS

- matrace bez potahu
- matrace s prošívaným bavlněným potahem
- jádro matrace z FLEXIFOAM pěny
- snímatelný potah na zip, lze prát do 60 °C
- vhodná pro všechny typy roštů, doporučená nosnost do 110 kg
rozměry M16 (š/h/v): 80×200×11 cm 1 895,rozměry M4 (š/h/v): 90×190×11 cm 1 895,rozměry M5 (š/h/v): 90×200×11 cm 1 895,rozměry M6 (š/h/v): 140×200×11 cm 2 599,rozměry M7 (š/h/v): 160×200×11 cm 2 999,-

3 290,1 895,-

Matrace pružinová

- pružinové jádro, pevný potah
- prodyšná separační vrstva a pěnový plášť
- zimní/letní strana
- doporučená nosnost do 110 kg
rozměry M12 (š/h/v): 90×200×16 cm 2 395,rozměry M13 (š/h/v): 160×200×16 cm 4 595,-

3 890,2 395,Matrace s potahem IDEA COMFORT

- jádro matrace ze studené pěny
- snímatelný potah na zip, lze prát do 60 °C
- vhodná pro všechny typy roštů
- doporučená nosnost: do 110 kg
- použití matrace: na pevný nebo lamelový rošt
rozměry M14 (š/h/v): 90×200×14 cm 3 499,rozměry M15 (š/h/v): 160×200×14 cm 5 799,-

Matrace IDEA PARTNER

5 490,3 499,rozměry M30 (š/h/v): 80×200×20 cm 2 999,rozměry M26 (š/h/v): 90×200×20 cm 2 999,rozměry M19 (š/h/v): 140×200×20 cm 4 999,rozměry M27 (š/h/v): 160×200×20 cm 5 499,-

- jádro matrace z FLEXIFOAM pěny
- sedm anatomických zón po obou stranách
- vhodná pro alergiky
- potah lze prát na 60 °C
- oboustranná matrace, tvrdá (bílá část), zelená (měkká část)
- doporučená nosnost do 130 kg

5 395,2 999,-

Matrace IDEA EXCELLENT

- matrace se zónami z profilované pěny - líná pěna
- reaguje na teplotu a mění svou tuhost
- nosná část z příčně řezaných zón pěny FLEXIFOAM
- potah s výtažky z Aloe Vera se skládá ze dvou částí
- potah lze prát do 60 °C, doporučená nosnost do 130 kg
rozměry M28 (š/h/v): 90×200×16 cm 4 299,rozměry M29 (š/h/v): 160×200×16 cm 7 799,-

590,299,-
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ORTOPEDICKÝ POLŠTÁŘ IDEA FLEXI FOAM M22

- ortopedický anatomicky tvarovaný polštář pro podporu páteře
- snímatelný a pratelný potah do 60 °C
rozměry (š/h/v): 48×25×8 cm

PAMĚŤOVÁ PĚNA

7 995,4 299,-

MATRACE

www.bombanabytek.eu
Matrace IDEA VISCO

4 290,2 699,-

- paměťová pěna - líná pěna střední tuhosti (4 cm vrstva)
- jádro z odolné RE pěny
- dobré ortopedické vlastnosti
rozměry M31 (š/h/v): 80×200×15 cm 2 699,- potah je prodyšný vyrobený ze dvou částí rozměry M24 (š/h/v): 90×200×15 cm 2 699,- potah lze prát do 60 °C
rozměry M18 (š/h/v): 140×200×15 cm 4 399,- doporučená nosnost do 130 kg
rozměry M25 (š/h/v): 160×200×15 cm 4 899,PAMĚŤOVÁ PĚNA

Matrace IDEA TRIAN

- partnerská matrace s paměťovou („visco“) pěnou rozdílných tuhostí v pánevních zónách
- základna z pěn Flexifoam, doporučená nosnost do 120 kg
- pevný potah s lemovkou s označením tužší a měkčí strany
rozměry M32 (š/h/v): 80×200×14 cm 3 990,rozměry M34 (š/h/v): 90×200×14 cm 3 990,rozměry M39 (š/h/v): 140×200×14 cm 3 290,rozměry M60 (š/h/v): 160×200×14 cm 4 199,-

7 980,3 990,PAMĚŤOVÁ PĚNA

MATRACE IDEA GRAND M35 - 90 × 200 cm

5 990,5 990,-

- sendvičová matrace z pěn Flexifoam s anatomickou
zónovou masážní profilací a technologií 3D Rainbow
- pratelný potah do 60 °C, doporučená nosnost do 120 kg
- výška matrace 17 cm

PAMĚŤOVÁ PĚNA

MATRACE M9 čalouněná 90 × 200 cm

- čalouněná matrace v barvě skořice, materiál tvrzený polyuretan
- příslušenství k posteli 8808, 8809, 895, 8806
rozměry (š/h/v): 90×200×10 cm
- M10 válec, 23×102 cm 1 059,-

3 990,2 395,MATRACE IDEA ARAGON M38 - 90 × 200 cm

- sendvičová matrace tvořená viscoelastickou paměťovou pěnou Viscofoam
- nosná část z PUR pěn, 7 anatomických zón s rozdílnou profilací
- tuhost matrace střední (3 z 5), výška matrace 21 cm
- doporučená nosnost do 130 kg
- snímatelný a pratelný potah do 60 °C

8 990,8 990,MATRACE IDEA SEPANG M37 - 90 × 200 cm

- oboustranná matrace z polyuretanových pěn, vhodná pro vyšší zatížení
- bílá strana – 7 anatomických zón
- šedá strana – prořez pro prevenci vzniku proleženin
- matrace střední tuhosti (3-4 z 5), výška matrace 19 cm
- doporučená nosnost do 130 kg, snímatelný a pratelný potah do 60 °C

6 990,6 990,-
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KOMODY
MASIV
www.bombanabytek.eu

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Knihovna 8048
rozměry (š/h/v): 77×30×180 cm
Komoda 8016
rozměry (š/h/v): 121×43×102 cm
Komoda 8017
rozměry (š/h/v): 80×43×102 cm
Komoda 8014
rozměry (š/h/v): 80×43×102 cm

To nejlepší pro Váš domov
Prádelník 918

Prádelník 8034

- 918 masiv borovice lak
- 918B masiv borovice bílý lak 2 599,- dvě + tři zásuvky, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 79×40×75 cm

- 8034 masiv borovice lak
- čtyři zásuvky, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 79×40×75 cm

3 995,2 299,-
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3 495,2 199,-

KOMODY
MASIV
www.bombanabytek.eu

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Komoda 2

Komoda 1

- masiv borovice lak
- 2B masiv borovice bílý lak 1 699,- tři zásuvky, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 43×35×57 cm

- masiv borovice lak
- dvě zásuvky, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 43×35×42 cm

2 290,1 399,-

1 490,799,Komoda 3A

- masiv borovice lak
- šest zásuvek
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
43×35×106 cm

3 995,2 199,-

Komoda 4

- masiv borovice lak
- dvě + tři zásuvky, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 81×35×75 cm

4 295,2 499,-

Komoda 5

- masiv borovice lak
- 6 zásuvek, kovové pojezdy
- skřínka s dvířky, variabilní police
rozměry (š/h/v):
118×35×75 cm

6 895,3 899,-

Komoda 6

- masiv borovice lak
- dvě zásuvky s kovovými pojezdy
- skřínka s dvířky, variabilní police
rozměry (š/h/v): 81×35×75 cm

4 295,2 499,-
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KOMODY
MASIV
www.bombanabytek.eu

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Komoda 9

- masiv borovice lak
- šest zásuvek s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 81×35×90 cm

4 990,2 999,-

Komoda 10

- masiv borovice lak
- sedm zásuvek s kovovými pojezdy
- skřínka s dvířky a variabilní policí
rozměry (š/h/v): 118×35×91 cm

6 690,3 999,-

Prádelník 8014

- masiv borovice lak
- čtyři zásuvky
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 80×43×102 cm

6 495,3 699,-

Prádelník 8013

- masiv borovice lak
- tři zásuvky
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 80×43×79 cm

4 990,2 999,-

Prádelník 8015

- masiv borovice lak
- pět zásuvek
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 80×43×123 cm

Prádelník 8016

7 895,4 499,-

- masiv borovice lak
- čtyři zásuvky + dvířka
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 121×43×102 cm
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9 290,4 999,-

KOMODY
MASIV
www.bombanabytek.eu

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Prádelník 8017

- masiv borovice lak
- skřínka s policí
rozměry (š/h/v):
80×43×102 cm

6 290,3 499,-

Komoda NEW YORK
ID20901802

- masiv borovice lak
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v):
70×35×71 cm

4 695,2 799,-

Komoda TORINO 8091

- masiv borovice lak
- dvě menší, tři větší zásuvky
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
79×40×80 cm

4 899,2 499,-

Komoda TORINO 8097

- masiv borovice lak
- skříňka, čtyři zásuvky, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 150×40×80 cm

Komoda TORINO 8098

- masiv borovice lak 1 699,- čtyři zásuvky
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
46×35×80 cm

Noční stolek
TORINO 8099

8 395,4 299,-

Příborník TORINO 8095

- masiv borovice lak
- dvě zásuvky s kovovými pojezdy
- dvoje plné dveře, jedna police
rozměry (š/h/v): 90×40×80 cm

5 895,2 999,-

- masiv borovice lak
- dvě zásuvky
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
46×35×50 cm

2 195,1 099,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Truhla 8870

- masiv borovice lak, na kolečkách
rozměry (š/h/v): 73×40×45 cm

2 395,1 299,-

Komoda 8043

- masiv borovice lak
- 8043B masiv borovice bílý lak 4 999,- deset zásuvek, dvě dvířka, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 176×39×80 cm

9 690,4 999,-

Komoda 824

Komoda 822

- masiv smrk lak
- skřínka s policí
rozměry (š/h/v):
83×43×69 cm

- masiv smrk lak
- zásuvka + dvě dvířka
- dvě police
rozměry (š/h/v):
83×43×107 cm

10 590,5 399,-

6 850,3 699,Komoda 823

Komoda 817

- masiv smrk lak, čtyři zásuvky
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
83×43×88 cm

- masiv smrk lak, pět zásuvek, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 83×43×107 cm

8 295,4 799,-

Komoda 829

- masiv smrk lak
- pět zásuvek, kov. pojezdy
rozměry (š/h/v):
47×43×107 cm

6 595,3 999,-
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9 999,5 999,-

KOMODY
LAMINO
www.bombanabytek.eu
Komoda MAXIMO FN1030

- provedení dub sonoma/bílá
- 4 dvířka, 1 malá a 3 velké zásuvky
- kovové úchytky a podpěry horní desky
rozměry (š/h/v): 208×38×94 cm

8 390,4 999,-

Pohoda ve Vašich domovech
Komoda MAXIMO FN2376

- provedení imitace betonu/bílá
- 4 dvířka, 1 malá a 3 velké zásuvky
- kovové úchytky a podpěry horní desky
rozměry (š/h/v): 208×38×94 cm

8 390,4 999,-

Komoda MAXIMO FN1890

- provedení dub Sorrento/bílá
- 4 dvířka, 1 malá a 3 velké zásuvky
- kovové úchytky a podpěry horní desky
rozměry (š/h/v): 208×38×94 cm

8 390,4 999,-
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KOMODY
LAMINO
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Noční stolek 4602

- provedení buk 699,- jedna zásuvka
rozměry (š/h/v):
37×30×38 cm

Noční stolek 140

- 140A provedení buk 799,- 140B provedení bílá 699,- 60140 provedení ořech/bílá 799,- 50140 provedení dub sonoma 799,rozměry (š/h/v): 41×36×36 cm

Noční stolek 305895

- provedení bílá
- jedna zásuvka
rozměry (š/h/v): 37×30×38 cm

1 195,699,-

1 490,od 699,Noční stolek 146A

Úložný prostor 147A

- kovové pojezdy
- provedení buk
rozměry (š/h/v):
52×40×66 cm

- korpus a jedna bočnice bílé
- druhá bočnice buk
rozměry (š/h/v): 155×75×16 cm

2 890,1 599,-

1 999,1 299,-

Komoda 324315

- provedení dub sonoma/bílá
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- dvě skříňky s dvířky vybavené policí
rozměry (š/h/v): 177×43×90 cm

7 995,3 999,-
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Komoda 1140A
- provedení buk, tři zásuvky s kovovými pojezdy
- dvě skříňky s dvířky vybavené policí
rozměry (š/h/v): 177×42×90 cm

7 995,3 999,-

KOMODY
LAMINO
www.bombanabytek.eu
Komoda 1138A

- provedení buk
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- dvoje dvířka, dvě police
rozměry (š/h/v):
124×42×78 cm

4 195,2 699,-

Komoda 324316

- provedení dub sonoma/bílá
- tři zásuvky, dvoje dvířka, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 124×42×79 cm

4 195,2 699,Komoda

- 1501A provedení buk 1 299,- 1501B provedení bílá 1 299,- 61501 provedení ořech/bílá 1 399,- 51501 provedení dub sonoma 1 299,- s dvířky, jedna polička
rozměry (š/h/v):
70×35×82 cm

2 690,1 299,-

Komoda

- 61502 provedení ořech/bílá 1 799,- 1502A provedení buk 1 699,- 51502 provedení dub sonoma 1 699,- čtyři zásuvky
rozměry (š/h/v):
70×35×82 cm

2 995,1 699,-
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KOMODY
LAMINO
www.bombanabytek.eu
Komoda 1504A

- 1504A provedení buk 1 699,- 1504B provedení bílá 1 699,- 61504 provedení ořech/bílá 1 899,- 51504 provedení dub sonoma 1 699,- 2 zásuvky, malá a velká dvířka
- jedna polička
rozměry (š/h/v): 70×35×82 cm

2 990,1 699,-

Komoda 61503

- provedení ořech/bílá
- čtyři zásuvky + posuvná dvířka
- jedna polička
rozměry (š/h/v): 121×35×82 cm

3 990,2 299,-

Komoda 1503A

- provedení buk 2 199,- 1503B provedení bílá 2 299,- čtyři zásuvky, posuvná dvířka
- jedna polička
rozměry (š/h/v): 121×35×82 cm

3 990,2 199,-

Komoda 1507A

- provedení buk
- čtyři zásuvky, dvoje dvířka
rozměry (š/h/v):
106×35×82 cm

3 990,2 199,-
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Komoda 51507

- provedení dub sonoma
- čtyři zásuvky, dvoje dvířka
rozměry (š/h/v):
106×35×82 cm

3 990,2 199,-

KOMODY
LAMINO
www.bombanabytek.eu
Komoda 1506A

- provedení buk, čtyři zásuvky
- 61506 ořech/bílá 1 399,rozměry (š/h/v): 36×35×82 cm

2 490,1 299,Komoda

- 1505A provedení buk 899,- 51505 provedení dub sonoma 899,- dvířka,1 variabilní police
rozměry (š/h/v): 36×35×82 cm

1 495,899,Skříňka na lůžkoviny 145

- 60145 provedení ořech 1 999,- 145A buk, 145B bílá 1 999,rozměry (š/h/v): 80×43×88 cm

3 790,1 999,-

Skříňový prádelník

- 601A provedení buk 1 699,- 601B provedení bílá 1 599,- dvě poličky, dvě posuvná dvířka
rozměry (š/h/v): 65×33×102 cm

2 490,1 599,-

Prádelník s dvířky

- 7871B provedení bílá 1 199,- 7871A provedení buk 1 199,- dvě poličky, dvě dvířka
rozměry (š/h/v): 66×34×75 cm

1 990,1 199,-

Prádelník 7982A

- provedení buk, čtyři zásuvky
- 2982 provedení bílá
- 242858 provedení dub sonoma
rozměry (š/h/v): 61×31×71 cm

1 395,999,-
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KOMODY
LAMINO
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Komoda BRAVA 449448

Komoda BRAVA 449446

- barevné provedení dub sonoma
- dvířka, jedna variabilní police
- šedé plastové úchytky
rozměry (š/h/v): 85×36×86 cm

- barevné provedení dub sonoma
- jedna zásuvka, pojezdy, tři variabilní police
- šedé plastové úchytky
rozměry (š/h/v): 152×36×87 cm

5 999,3 299,-

Komoda BRAVA 449447

- barevné provedení dub sonoma
- tři zásuvky, pojezdy, dvě variabilní police
- šedé plastové úchytky
rozměry (š/h/v): 118×36×87 cm

5 599,2 999,-

Komoda GÖTEBORG FN2576

- barevné provedení bílá/dub sonoma
- vlevo plná dvířka, dvě variabilní police
- vpravo dvě zásuvky s kovovými pojezdy
- jedna prosklená dvířka, variabilní skleněná police
rozměry (š/h/v): 100×40×140 cm

9 995,5 999,-

3 395,1 799,Komoda GÖTEBORG FN2742

- barevné provedení bílá/dub sonoma
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- troje dvířka, dvě police
rozměry (š/h/v): 200×40×68 cm

10 995,6 599,-

Komoda GÖTEBORG FN2575

- barevné provedení bílá/dub sonoma
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- dvoje dvířka, dvě variabilní police
rozměry (š/h/v): 180×40×87 cm

9 995,5 999,-

Komoda GÖTEBORG FN2741

- barevné provedení bílá/dub sonoma
- jedna zásuvka s kovovými pojezdy
- troje dvířka, dvě police
rozměry (š/h/v): 120×40×85 cm
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8 895,5 299,-
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Komoda JACKY FN2351

Komoda JACKY FN2357

- provedení dub sonoma/bílá 3 199,- dvě zásuvky s kovovými pojezdy
- čtyři dvířka, čtyři variabilní police
rozměry (š/h/v): 160×35×85 cm

- provedení dub sonoma/bílá
- jedna zásuvka s kovovými pojezdy
- malá a velká dvířka, dvě variabilní police
rozměry (š/h/v): 60×35×85 cm

2 390,od 1 399,-

Komoda JACKY FN2354

- provedení dub sonoma/bílá 2 199,- čtyři zásuvky s kovovými pojezdy
- dvoje dvířka, dvě variabilní police
rozměry (š/h/v): 120×35×85 cm

Komoda NUOVO

- PA5903CO3T provedení bílá
- PA5923CO3T stříbrný ořech
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 77×40×82 cm

2 995,1 799,-

Komoda NUOVO

- PA5901CO6T provedení bílá 3 799,- PA5921CO6T stříbrný ořech, PA5994CO6T dub
- šest zásuvek s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 151×50×82 cm

Komoda NUOVO

- PA5902CO5T provedení bílá
- PA5922CO5T stříbrný ořech
- PA5995CO5T provedení dub
- pět zásuvek s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 81×50×91 cm

4 195,2 499,-

Komoda NUOVO

- PA5905E2PT provedení bílá 2 699,- PA5925E2PT stříbrný ořech 2 699,- tři zásuvky, kov. pojezdy, dvoje dveře, dvě variabilní police
rozměry (š/h/v): 121×40×82 cm
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Knihovna STYL lak 8023

- masiv borovice lak, šest polic
rozměry (š/h/v): 63×33×199 cm

3 790,2 299,-

Knihovna STYL lak 8022

- masiv borovice lak, pět polic
rozměry (š/h/v): 63×33×161 cm

3 395,1 799,-

Knihovna STYL lak 8021

- masiv borovice lak, čtyři police
rozměry (š/h/v): 63×33×122 cm

2 295,1 299,-

Knihovna STYL lak 8020

- masiv borovice lak, tři police
rozměry (š/h/v): 63×33×84 cm

1 990,999,-

Knihovna 8012

- masiv borovice lak
rozměry (š/h/v): 80×30×200 cm

6 695,2 999,-

Knihovna 8011

- masiv borovice lak
rozměry (š/h/v):
80×30×170 cm

Knihovna 8010

- masiv borovice lak
rozměry (š/h/v):
80×30×100 cm

3 690,1 599,-
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5 695,2 499,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Nástavec příborníku 8046

- masiv borovice lak
- dvě prosklená dvířka
rozměry (š/h/v): 119×30×107 cm

Knihovna 8048

5 499,3 299,-

- masiv borovice lak
rozměry (š/h/v):
77×30×180 cm

4 795,2 699,-

Příborník 8045

- masiv borovice lak
- dvě dvířka
- čtyři zásuvky, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 119×38×81 cm

4 995,2 999,-

Závěsná police 871

Knihovna 851

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v): 77×31×180 cm

6 695,3 799,-

- masiv smrk lak 749,rozměry (š/h/v): 75×20×50 cm

Závěsná police 771

- masiv smrk nelak 699,rozměry (š/h/v): 75×20×50 cm

Skleněné dveře 858

- pro knihovny 751/851, 753/853
rozměry: 75×64 cm 1 299,-

Dveře na knihovnu 855
- masiv smrk lak 999,rozměry: 75×64 cm

1 990,999,-

Závěsná police 872

- masiv smrk lak 1 099,rozměry (š/h/v): 75×20×82 cm

Závěsná police 772

- masiv smrk nelak
rozměry (š/h/v): 75×20×82 cm

1 790,999,-

Knihovna TORINO 8071

Knihovna 851

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v): 77×31×180 cm

6 695,3 799,-

- masiv borovice lak 5 299,- tři police
- dvě zásuvky s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 85×37×190 cm

Knihovna TORINO 8070

Nízká knihovna 853

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v): 77×31×74 cm

3 390,1 899,-

- masiv borovice lak
- čtyři police
rozměry (š/h/v): 85×37×190 cm

7 695,4 599,-
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Knihovna 320A

Knihovna 310A

- provedení buk 1 499,- 310B bílá, 60310 ořech
rozměry (š/h/v): 63×25×171 cm

- provedení buk
- 320B bílá, 60320 ořech
rozměry (š/h/v): 38×25×171 cm

1 995,1 199,-

Knihovna 360A

- provedení buk
- 360B bílá
- 60360 ořech
rozměry (š/h/v):
63×25×73 cm

Knihovna 330A

- provedení buk 1 199,- 330B bílá
- 60330 ořech
rozměry (š/h/v):
63×25×135 cm

1 195,699,-

Knihovna 353

- 353B provedení bílá
- 353A provedení buk 1 099,rozměry (š/h/v): 75×40×73 cm

1 795,999,-

Knihovna 29

- 29A provedení buk 2 199,- 29B provedení bílá
rozměry (š/h/v):
80×29×201 cm

3 690,1 899,-

Skleněná a dřevěná
dvířka 30A

- na knihovnu 29
- 30A provedení buk 1 899,- 30B provedení bílá 1 899,rozměry (š/v): 2 ks 40×97 cm

34

Dřevěná dvířka 55

Závěsná police 174

- 174B provedení bílá 499,- 174A provedení buk 499,rozměry (š/h/v): 80×20×40 cm

Skleněná dvířka 58

- na knihovnu 51, 53, 57, 353 - na knihovnu 51, 53, 57, 353
rozměry (š/v): 75×64 cm
rozměry (š/v): 75×64 cm
- 55A provedení buk 649,- cena 1 149,- 55B provedení bílá 599,-

Knihovna 57

- 57A provedení buk 2 299,- 57B provedení bílá
rozměry (š/h/v):
75×40×179 cm

3 790,1 999,-

KNIHOVNY,
VITRÍNY
www.bombanabytek.eu

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Knihovna 1613

- 1613A provedení buk
- 1613B provedení bílá
- 51613 provedení dub sonoma
- 61613 provedení ořech
rozměry (š/h/v):
61×24×171 cm

1 795,999,-

Vitrína MONA LISA T553002

- barevné provedení divoký dub
- široký rám, 2 dvířka s kovovými úchytkami
rozměry (š/h/v): 146×42×150 cm

9 999,2 999,-

Vitrína MONA LISA T553003

- barevné provedení divoký dub
- široký rám
- 1 plná a 1 prosklená dvířka
- kovové úchytky
rozměry (š/h/v): 90×42×198 cm

9 999,2 599,-

Knihovna GRAFIT 227443

- barevné provedení bílá/černá
- lze umístit ve vodorovné i svislé poloze
- maximální zatížení 35 kg
rozměry (š/h/v): 61×30×90 cm

1 995,1 199,-

Knihovna KOLOSEUM

- provedení bílá
- spousty polic
rozměry (š/h/v):
90×29×136 cm

2 895,1 699,-

35
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Pokojová stěna 8049
- masiv borovice lak
- čtyři zásuvky
rozměry (š/h/v):
150×30×192 cm

8 995,4 999,-

MASIV

Obývací stěna PIANO P295765

- materiál dřevotřísková deska
- barevné provedení ořech/bílá
- sestava obsahuje:
jedna prosklená vitrína (71×122×32 cm)
jeden TV stolek (212×31×47 cm)
jedna police (177×25×32 cm),
jedna komoda (71×92×34 cm)
- vnitřní skleněná police u vitríny podsvíceny LED osvětlením
rozměry (š/h/v): 282×47×190 cm

29 490,7 999,-

Televizní stěna OLLI M6951A5

- moderní design
- barevné provedení bílá/oranžová, vysoký lesk
- 2x výklopná část (horní a spodní část)
- prostor pro TV 146 × 91 cm
- 2x 6 polic po stranách
rozměry (š/h/v): 185×37×162 cm

17 690,5 999,-

36
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

TV stolek TORINO 8093

- masiv borovice lak
- 3 zásuvky s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 158×40×47 cm

5 850,2 999,-

Konferenční stolek TORINO 8092

- masiv borovice lak
- široká zásuvka s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 100×55×40 cm

3 569,1 499,-

TV stolek 8841

- masiv borovice lak
- kovové pojezdy
- TV stolek na kolečkách
rozměry (š/h/v): 67×37×65 cm

2 990,1 899,-

MASIV

Konferenční stolek

- 67950 ořech/bílá
- 57950 dub sonoma
rozměry (š/h/v):
90×55×41 cm

2 690,1 399,-

Konferenční stolek 7909

- provedení buk 899,rozměry (š/h/v): 90×60×46 cm

Sada 3 stolků CORONA 161612

- materiál masiv borovice voskovaná v medovém odstínu
velký stolek (š/h/v) 66×42×54 cm
střední stolek (š/h/v) 52×37×47 cm
nejmenší stolek (š/h/v) 38×32×40 cm

Konferenční stolek HAVANA

- materiál masiv akácie, palisandr
- lakované provedení
- kovové ozdobné prvky
- 9101 rozměr 60 × 60 cm
rozměry (š/h/v): 60×60×45 cm
- 9102 rozměr 110 × 60 cm 2 599,rozměry (š/h/v): 110×60×45 cm

2 890,1 699,-

3 790,2 199,-
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Sedačka VICTORIA

- rozkládací pohovka s úložným prostorem
- rozkládání KLIK-KLAK, jádro z vlnité pružiny, látkový potah
- výška sedu 40 cm, hloubka sedu 55 cm, rozměr rozložené plochy 190 × 120 cm
- P60 červené květy, P61 šedé květy, P62 zelené květy, P63 šedá
- P64 světle šedá, P65 černá, P67 hnědá
rozměry (š/h/v): 190×90×90 cm

8 499,5 499,-

38

P62

P64

P65

P61

POHOVKY,
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Sedačka NIKÉ

- rozkládací pohovka s úložným prostorem
- rozkládání KLIK-KLAK, jádro z vlnité pružiny, látkový potah
- výška sedu 40 cm, hloubka sedu 55 cm
- rozměr rozložené plochy 190 × 120 cm, dřevěné nohy
- P70 šedá, P71 světle šedá, P72 černá
rozměry (š/h/v): 190×90×190 cm

8 499,5 499,-

Sedačka TRENTO P46 šedá

14 595,8 599,-

- rohová sedačka s možností volby
pravého nebo levého rohu
- masiv a dřevotřískové komponenty
- plastové nohy
- potahová látka, polštáře
- možnost rozložení, úložný prostor
- rozměr po rozložení 112×211 cm
rozměry (š/h/v): 215×122×71 cm

Sedačka FIRENZE

- rohová sedačka s možností volby
pravého nebo levého rohu
- masiv a dřevotřískové komponenty, plastové nohy
- potahová látka, polštáře
- možnost rozložení, úložný prostor
- rozměr po rozložení 197×125 cm
- barevné provedení P40 hnědá, P41 šedá
rozměry (š/h/v): 225×140×91 cm

17 995,9 999,-
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Sedačka ANCONA

8 395,4 599,-

Křeslo ANCONA

- moderní křeslo, imitace kůže, plastové nohy
- barevné provedení P33 bílá, P34 červená, P35 černá
rozměry (š/h/v): 67×62×78 cm

- moderní pohovka, imitace kůže, plastové nohy
- barevné provedení P36 bílá, P37 červená, P37 černá
rozměry (š/h/v): 121×62×78 cm

Relaxační křeslo DAN K31

- textilní potah, barevné provedení šedá/černá
- kovová pochromovaná konstrukce
- otočné, plynule polohovatelné
- rozměr podnožky (š/h/v) 48×40×42 cm
rozměry (š/h/v): 72×82×100 cm

8 399,4 999,-

Relaxační křeslo SAM K30

- textilní potah, barevné provedení šedá
- polohovatelné, šířka sedu 49 cm
- výška sedu 48 cm
rozměry (š/h/v): 66×89×99 cm

8 399,4 999,-

Křeslo ACAPULCO

- moderní křeslo, sametový potah
- K114 provedení fialová, K113 provedení zelená
- K113 provedení růžová
- kovová konstrukce
rozměry (š/h/v): 60×82×86 cm

5 499,3 299,-

40
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Masážní relaxační křeslo BOB

- relaxační masážní polohovací křeslo
vč. výsuvné podnožky
- potah imitace broušené kůže
- elektrické ovládání, osm programů
- dva stupně intenzity
- oblasti masáže: bedra, záda
V BARVÁCH: K38 hnědá, K40 krémově bílá
rozměry (š/h/v): 81×95×93 cm

9 995,6 499,-

kapsa
pro
dálkové
ovládání

krémově bílá
hnědá

Relaxační křeslo MONTANA K125

- potah mikrovlákno, barevné provedení šedá
- otočné, plynule polohovatelné, výška sedu 44 cm
- rozměr podnožky 44×40×38 cm
rozměry (š/h/v): 72×69×99 cm

7 395,3 999,-

Relaxační křeslo BEN K126

- potah mikrovlákno, barevné provedení šedá
- otočné, plynule polohovatelné, výška sedu 45 cm
- rozměr podnožky 44×40×43 cm
rozměry (š/h/v): 68×76×97 cm

6 690,3 499,-

41
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Masážní polohovací křeslo TOLEDO

- luxusní pohodlné křeslo, imitace kůže
- elektrické ovládání, pět programů
- dva stupně intenzity masáže, dvě masážní zóny - zádová, bederní
rozměry (š/h/v): 74×92×101 cm

Polohovací křeslo TOLEDO K74
potah mikrovlákno

KŘESLO TOLEDO S MASÁŽÍ

9 995,5 999,-

K71 hnědé, K70 krémově bílé 6 899,-

KŘESLO TOLEDO BEZ MASÁŽE
K73 hnědé, K72 krémově bílé

9 995,5 999,-

Relaxační masážní křeslo K47 včetně podnožky
- luxusní pohodlné křeslo, výška sedu 42 cm
- potah imitace broušené kůže
- el. ovládání, pět programů, dva stupně intenzity
- nastavení oblasti masáže: bederní, stehenní
rozměry (š/h/v): 81×75×101 cm

7 995,5 499,-

Křeslo ušák QUEEN P87

- textilní potah, barevné provedení jantarová
- nohy masiv, barva hnědá
- výška sedu 44 cm, výška opěrky 72 cm
rozměry (š/h/v): 88×99×102 cm

Podnožka QUEEN P88

kapsa
pro dálkové
ovládání

- textilní potah 1 299,- barevné provedení jantarová
rozměry (š/h/v): 51×51×40 cm

9 190,5 499,Podnožka ke křeslu LISA K54 K55

červená modrá

- ohýbané dřevo, bavlněný potah
- K53 krémově bílá, K54 červená
- K55 modrá, K69 hnědá
bílá
rozměry (š/h/v): 51×43×38 cm hnědá
K69 K53

1 295,699,-

Křeslo LISA

- ohýbané dřevo s rovnými područkami, bavlněný potah
- K50 krémově bílá, K51 červená, K52 modrá
- K68 hnědá, K78 zelená, K79 oranžová
rozměry (š/h/v): 59×68×102 cm

2 695,1 199,-
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K51 K50 K79

červená bílá oranžová

hnědá zelená modrá

K68 K78 K52
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Psací stůl JULIA ID30600020

- materiál masiv lak
- deska výškově nastavitelná 63-96 cm
- naklopitelná
- malá zásuvka, odkládací police
rozměry (š/h/v): 109×55×63-96 cm

1 999,1 199,-

Kontejner 391

4 695,2 799,-

- masiv borovice lak 1 199,- 391B masiv borovice bílý lak 1399,- šest zásuvek, na kolečkách
rozměry (š/h/v): 34×39×65 cm

MASIV - u nás nejlevněji

PC stůl 8844

5 995,3 899,-

PC stůl 8847

- masiv borovice lak
- 880 výsuv pro klávesnici 349,rozměry (š/h/v): 144×54×73 cm

- masiv borovice lak
- 880 výsuv pro klávesnici 349,rozměry (š/h/v):
110×54×73 cm

3 995,2 599,-
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PC stůl 8843

- masiv borovice lak
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- prostor pro umístění PC
- výsuv pro klávesnici
rozměry (š/h/v): 137×62×73 cm

5 999,3 899,-

Psací rohový stůl 8846

- masiv borovice lak
- výsuv pro klávesnici
- čtyři zásuvky s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 135×89×73 cm

7 995,4 799,-

Psací stůl SINUS

- ID30600102 masiv borovice lak
- ID20900302 masiv bílý lak 3 599,- dvě zásuvky
- 1 výsuvná police s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 115×55×75 cm

4 995,2 999,-

PC stůl TOUCHROUND

- ID30600570 materiál masiv lak
- ID20600570 masiv bílý lak 4 799,- tvarovaná horní deska, 3 police
- 3 zásuvky s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 137×61×76 cm

6 695,3 999,-

PC stůl 844

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v):
110×50×73 cm

7 490,3 799,-

44

9 990,5 999,-

PC stůl 847

- masiv smrk lak, kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 140×59×73 cm

PC A PRACOVNÍ STOLY
LAMINO
www.bombanabytek.eu

Psací stůl 44

- 44B provedení bílá 1 499,- 44M provedení modrá/bílá 1 799,- 44R provedení růžová/bílá 1 799,rozměry (š/h/v): 100×45×72 cm

2 595,1 499,-

Psací stůl 44

- 44A provedení buk, 60044 ořech/bílá
- tři zásuvky
rozměry (š/h/v): 100×45×72 cm

2 595,1 499,-

Psací stůl 42-TR

2 595,1 499,Psací stůl 50044

- provedení dub Sonoma
- tři zásuvky
rozměry (š/h/v): 100×45×72 cm

- barevné provedení světlá třešeň
- jedna zásuvka s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 100×48×76 cm

1 495,899,-

PC stůl 106A

- provedení buk, kombinace MDF + kov
- na kolečkách
rozměry (š/h/v): 64×48×73 cm

1 395,799,-

Kontejner 164A

- tři zásuvky
- provedení buk 1 499,rozměry (š/h/v): 40×43×52 cm

PC stůl 161-TR

- barevné provedení světlá třešeň
- pojízdný na kolečkách
- výsuv pro klávesnici je součástí dodávky
rozměry (š/h/v): 60×48×76 cm

1 695,999,-
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4 990,2 899,-

PC stůl 194

- 194A provedení buk
- 60194 provedení ořech/bílá
- 50194 provedení dub sonoma
- výsuv pro klávesnici
- tři zásuvky, skřínka s dvířky a variabilní policí
- skřínka s dvířky s variabilní policí
rozměry (š/h/v): 140×60×72 cm

Psací stůl CORNER

- 254462 provedení dub shannon 1 899,- 254460 provedení bílá 1 899,- čtyři police (š/h/v) 48 × 24 × 29 cm
- montáž možná na pravou i levou stranu
rozměry (š/h/v): 112×101×77 cm

8 995,4 599,3 195,1 899,-

Psací stůl THALES

- 484881 bílá/dub, 484883 bílá/dub Prata 4 599,- možnost montáže na pravou i levou stranu
- jedna velká police, tři zásuvky s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 129×106×83 cm

PC rohový stůl

- FABRI ID13300200 bílá/černá 4 999,- VASTO ID19200200 dub sonoma/bílá 5 399,- jedna zásuvka s kovovými pojezdy, jedny dvířka
- třináct otevřených polic
rozměry (š/h/v): 181×67×78 cm
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8 395,4 999,-

PC A PRACOVNÍ STOLY
LAMINO
www.bombanabytek.eu
Psací stůl STRETCH

- T264002 provedení dub Sonoma
- skříňka se dvěmi dvířky, vysouvací pracovní plocha
- při vysunuté ploše (š/h/v) 175×49×86 cm
rozměry (š/h/v): 125×49×86 cm

7 995,1 399,-

PC stůl GROSSI

- ID13300220 barevné provedení bílá 2 799,- zásuvka s kovovými pojezdy, 3 otevřené police
rozměry (š/h/v): 118×79×75 cm

4 695,2 799,-

PC stůl

- PEPE barevné provedení bílá 1 599,- ADDA barevné provedení ořech 1 699,- DURINI provedení dub sonoma 1 799,- výsuv na klávesnici s kovovými pojezdy
- jedna variabilní police, pojízdný na kolečkách
rozměry (š/h/v): 80×50×75 cm

2 695,1 599,PC stůl

- 1000 barevné provedení buk
- 1001 barevné provedení ořech/bílá
- 101000 provedení dub/perleťově bílá
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- police (š/h/v) 40 × 38 × 13 cm
- montáž možná na pravou i levou stranu
rozměry (š/h/v): 123×50×77 cm

2 695,1 599,-

PC stůl 389229

- barevné provedení perleťově bílá
- tři zásuvky, pojezdy s kuličkovými ložisky
- jedna police
- montáž možná na pravou i levou stranu
rozměry (š/h/v): 123×50×77 cm

2 695,1 599,-
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A PRACOVNÍ STOLY
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PC stůl MONACO 386448

- barevné provedení dub shannon
- čtyři zásuvky s kovovými pojezdy
- police, jedna skříňka s variabilní policí
- šířka středního volného prostoru 56 cm
rozměry (š/h/v): 135×60×73 cm

4 995,2 999,-

PC stůl s knihovnou LEXINGTON 205604

- barevné provedení bílá
- kombinace stolu a knihovny
- stůl, dvě chromované nohy (6×70 cm)
- pracovní deska (lamino 22 mm)
- knihovna/osm úložných prostorů, deska (lamino 18 mm)
rozměry (š/h/v): 120×66×142 cm

Psací stůl

- materiál MDF/kov
- COLORIDO ID50900440
- provedení bílá/ zelená, bílá/růžová 3 899,- obě barevné varianty jsou součástí každého balení
- nastaviteľná výška (69-84 cm) a sklon pracovní desky
rozměry (š/h/v): 100×66×69 cm
- PACO ID40100600 provedení modrá/bílá 2 699,- CECILIA ID99800350 provedení růžová/bílá 2 699,- nastavitelná výška a sklon pracovní desky, zásuvka
rozměry (š/h/v): 109×55×62 cm

4 590,2 699,-

PC stůl OSIRIS

- 249431 provedení akácie
- 1126 provedení bílá
- jedna zásuvka, jedny dvířka
rozměry (š/h/v):
109×50×75 cm

2 595,1 399,-

Montáž možná na pravou i levou stranu
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4 790,2 999,-

POHODLNÉ
POSEZENÍ
www.bombanabytek.eu
Židle HS 05

- výškově nastavitelná, textilní potah
- výška sedu 39-48 cm
- výška opěradla 40 cm
Židle VISI
- K18 modrá, K22 červená
- textilní potah
- nosnost do 75 kg
- stohovatelná
rozměry (š/h/v): 42×56×93 cm
- šířka včetně rámu 53 cm
1 090,- nosnost do 100 kg
rozměry (š/h/v):
659,53×42×80 cm

895,699,-

K27 K28

šedá vínová

červená černá

K29 K43

Židle STAR

- textilní potah
- výškově nastavitelná
- cena s područkami
- výška sedu 40-49 cm
- výška opěradla 50 cm
- nosnost do 100 kg
rozměry (š/h/v):
56×45×100 cm

K10 K8

vínová modrá

černá šedá

K11 K9

modrá

K42

Kancelářská židle
MONACO

- textilní potah/síťovina
- výška sedu 43-53 cm
- výška opěradla 48 cm
- nosnost do 100 kg
rozměry (š/h/v):
43×44×95 cm

2 390,1 299,-

2 495,1 099,-

K61 K62

červená modrá

zelená černá

K63 K64

Kancelářská židle NOVA

- textilní potah/síťovina
- výškově nastavitelná, polohovací
- výška sedu 39-48 cm, výška opěradla 45 cm
- K15 modrá, K16 červená, K17 zelená
- nosnost do 100 kg
rozměry (š/h/v): 42×47×93 cm

1 895,1 199,-

Kancelářské křeslo TREND

- textilní potah/síťovina
- výška sedu: 38-48 cm
- výška opěradla 51 cm
- K90 zelené, K91 oranžové, K92 modré
- nosnost do 110 kg
rozměry (š/h/v): 59×50×95 cm

3 395,1 199,-
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bílá

KANCELÁŘSKÁ
KŘESLA
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červená modrá

oranžová vínová

hnědá

šedá

krémově
bílá

zelená

černá

Kancelářské křeslo CESAR

- výškově nastavitelné
- cena včetně područek
Kancelářské křeslo
- textilní potah/síťovina
PREMIÉR K4
- houpací mechanismus
- houpací mechanismus
- výška sedu 45-55 cm
- výškově nastavitelné
- nosnost do 120 kg
- nastavitelný záklon opěradla
rozměry (š/h/v):
- textilní potah/síťovina
61×48×124 cm
- cena včetně područek
4 999,- výška sedu 39-48 cm
2 999,- nosnost do 120 kg
rozměry (š/h/v):
zelená modrá
64×52×116 cm

6 995,3 699,-

K81 K80

Kancelářské křeslo
PREZIDENT

- houpací mechanismus
- výškově nastavitelné
- kříž chromový
- textilní potah/síťovina
- výška sedu 41-50 cm
- výška opěradla 68 cm
- cena včetně područek
rozměry (š/h/v):
55×48×120 cm

SADA SOFTOVÝCH
KOLEČEK K48 / 5 ks

- na laminátové
podlahy 129,- pro všechny typy
kolečkových křesel

2 895,1 999,-

červená černá zelená stříbrná

K56

K1

K6

K67

Kancelářské křeslo
MANAGER K2

Kancelářské

- houpací mechanismus
křeslo KING
- materiál kůže kombinovaná - výškově nastavitelné
s imitací kůže
- cena včetně područek
- cena včetně područek
- textilní potah/síťovina
- výška sedu 39-49 cm
- výška sedu 36-45 cm
- nosnost do 110 kg
- nosnost do110 kg
rozměry (š/h/v):
rozměry (š/h/v):
56×58×81-91 cm
56×49×106 cm

2 490,1 399,-

4 695,1 499,černá zelená

K85 K86
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červená modrá

oranžová vínová

hnědá

šedá

krémově
bílá

zelená

černá

KANCELÁŘSKÁ
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Kancelářské křeslo PRIMÁTOR K123

- materiál imitace kůže, provedení černá/šedá
- houpací mechanizmus, chromovaný kříž i područky
- výškově nastavitelné, výška sedu 44-54 cm
- nosnost do 110 kg
rozměry (š/h/v): 62×68×119 cm

Kancelářské křeslo SLEEP K127

- materiál imitace kůže, provedení černá
- výškově nastavitelné, vysouvací podnožka
- otočné, chromovaný kříž
- výška sedu 48-57 cm
- nosnost do 120 kg
rozměry (š/h/v): 68×73×115 cm

6 390,2 999,-

8 395,4 499,-

Kancelářské křeslo FORMULA

- materiál imitace kůže a textilní síťovina
- K121 barevné provedení černá/zelená
- K129 barevné provedení černá/šedá
- houpací mechanizmus
- výškově nastavitelné
- výška sedu 45-55 cm
- nosnost do 120 kg
rozměry (š/h/v): 61×767×111-121 cm

4 590,2 499,-

Kancelářské křeslo RACER

- materiál imitace kůže
- K120 černá/bílá, K128 černo/oranžová
- stylové červené prošití, houpací mechanizmus
- výškově nastavitelné, nastavitelné područky
- výška sedu 43-53 cm
Kancelářské křeslo RACER
- nosnost do 120 kg
potah
imitace kůže/textilní síťovina
rozměry (š/h/v): 70×72×110-120 cm
- K132 barevné provedení černá/modrá
5 490,- K131 barevné provedení černá/červená
- výškově nastavitelné, houpací mechanismus
2 999,- výška sedu 43-52 cm
- nosnost do 120 kg
rozměry (š/h/v): 65×65×109 cm

2 995,1 799,-
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KANCELÁŘSKÁ
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Kancelářské křeslo
SENÁTOR K3

Kancelářské křeslo BOSS K84

- textilní potah, opěradlo textilní síťovina
- barevné provedení šedá/černá
- chromovaný kříž, houpací mechanizmus
- výškově nastavitelné, výška sedu 44-52 cm
rozměry (š/h/v): 60×62×108-116 cm

3 395,1 799,-

- houpací mechanismus
- výškově nastavitelné
- cena včetně područek
- potah imitace kůže
- výška sedu 41-50 cm
- nosnost do 100 kg
rozměry (š/h/v):
63×70×117 cm

4 195,1 999,-

Kancelářská židle PRADO

- materiál sedačky plast, potah sedáku imitace kůže
- K134 provedení černá, K135 provedení bílá
- výškově nastavitelné, výška sedu 46-55 cm
- kovový pochromovaný kříž
rozměry (š/h/v): 48×55×81 cm

Kancelářská židle BONNIE

- potah textilní síťovina, chromovaný kříž
- ID99803152 růžová, ID99803154 modrá
- ID99803156 zelená, ID99803155 šedá
- nastavitelná výška 89-99 cm
rozměry (š/h/v): 43×53×89 cm

2 695,1 499,-

3 795,1 999,-

Kancelářská židle PALERMO K130
- textilní potah, výškově nastavitelné
- barevné provedení šedá
- výška sedu 39-48 cm, šířka sedu 41 cm
- kovový pochromovaný kříž
rozměry (š/h/v): 59×59×90 cm

2 695,1 499,-

Kancelářské křeslo COMFORT K133

- potah imitace kůže a textilní pletenina
- barevné provedení hnědá/béžová
- výškově nastavitelné, výška sedu 44-53 cm
- houpací mechanismus
- kovový pochromovaný kříž
rozměry (š/h/v): 66×62×105 cm

3 895,2 299,-
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Židle 4843

- masiv dub olejovaný mořený
- polstrovaná, výška sedu 45 cm
rozměry (š/h/v): 44×44×93 cm

3 390,1 699,-

Židle 4842

- masiv dub olejovaný mořený
- výška sedu 45 cm
rozměry (š/h/v): 44×44×92 cm

2 995,1 599,-

Židle 8868

- masiv borovice lak
- polstrovaná
- výška sedu 47 cm
rozměry (š/h/v):
42×42×92 cm

1 790,999,-

Židle STELA 869

- masiv smrk lak 599,-

Židle 866

- masiv borovice lak
- výška sedu 45 cm
rozměry (š/h/v): 41×42×91 cm

1 395,899,-

Židle STELA 769
- masiv smrk nelak
- výška sedu 45 cm
rozměry (š/h/v):
42×42×92 cm

990,559,-
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Židle GIORNO 3064

- masiv buk lak 1 099,- potah z mikrovlákna, tmavě hnědá
- výška sedu 50 cm
rozměry (š/h/v): 44×47×95 cm

Židle TRAMONTO 3065

- masiv buk lak 1 499,- potah z mikrovlákna, světle hnědá
- výška sedu 49 cm
rozměry (š/h/v): 46×56×99 cm

1 355,799,Židle MIRA 3067

- masiv buk lak
- potah z mikrovlákna, tmavě hnědá
- výška sedu 48 cm
rozměry (š/h/v): 39×42×82 cm

Židle OLLI 3066

- masiv buk lak 1 299,- potah z mikrovlákna, tmavě hnědá
- výška sedu 48 cm
rozměry (š/h/v): 44×47×95 cm

Stolička 886
Židle HAVANA 9106

- materiál masiv akácie, palisandr
- lakované provedení 1 899,- kovové ozdobné prvky
rozměry (š/h/v): 43×47×100 cm

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v): 30×30×45 cm

690,399,-

Dětská židle 8867

- bílé provedení 399,- výška sedu 30 cm

Dětská židle 8866

1 195,699,Židle SHELL 888

- nohy pochromované
- provedení imitace buku
- výška sedu 46 cm
rozměry (š/h/v): 43×39×86 cm
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- masiv borovice lak
- výška sedu 30 cm
rozměry (š/h/v):
28×29×59 cm

690,399,-

ŽIDLE - různé
materiály
www.bombanabytek.eu
Židle PRIMA

- konstrukce z dřevěného masivu
- potah imitace kůže, výška sedu 47 cm
- 3034 černá - tmavé nohy
- 3035 hnědá - tmavé nohy
- 3036 bílá - tmavé nohy
- 3037 bílá - světlé nohy
- 3038 šedá - látkový potah
rozměry (š/h/v): 42×48×92 cm

2 595,1 099,-

Židle PARMA

- celá židle je potažena látkový potahem
- konstrukce z kovu, výška sedu 47 cm
- hnědá 3056
- šedá 3057
- béžová 3058
rozměry (š/h/v): 44×45×90 cm

Židle MILÁNO

- potah imitace kůže
- béžová, černá, hnědá
- kovové nohy/chrom
- výška sedu 45 cm
rozměry (š/h/v):
41×40×98 cm

1 695,699,-

3008 3010 3009

černá hnědá krémově bílá

1 595,639,Židle SWING

- potah imitace kůže 999,- konstrukce pochromovaný kov
- 3133 provedení bílá
- 3134 provedení béžová
- výška sedu 49 cm
rozměry (š/h/v): 43×57×96 cm

Židle IBIZA 3014

- potah imitace kůže
- provedení bílá
- kovové pochromované nohy
- výška sedu 45 cm
rozměry (š/h/v):
44×41×99 cm

1 790,799,-
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Židle DUO

- materiál sedačky PP
- kovová konstrukce
- nohy masiv
- výška sedu 45 cm
- 3138 provedení bílá
- 3137 provedení černá
- 3139 provedení červená
rozměry (š/h/v):
63×63×79 cm

2 195,999,-

Křeslo MONTE CARLO

- chromovaná noha - otočná
- potah imitace kůže
- výška sedu 40-50 cm
K98 bílé - výškově nastavitelné 2 299,K99 černé - výškově nastavitelné 1 999,rozměry (š/h/v):
72×47×71 cm

3 895,1 999,-

Židle BERGEN

- kovová konstrukce, černá
- výška sedu 51 cm
SAMETOVÝ POTAH
- 4091 šedá, 4092 zelená
rozměry (š/h/v): 55×46×86 cm
POTAH BROUŠENÁ KŮŽE - IMITACE
- 4093 hnědá, 4094 šedá
rozměry (š/h/v): 55×45×88 cm

1 690,999,-
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Židle UNO

- materiál sedačky PP
- kovová konstrukce
- nohy masiv
- výška sedu 46 cm
- 3141 provedení bílá
- 3140 provedení černá
- 3142 provedení šedá
- 3143 provedení červená
rozměry (š/h/v):
46×51×84 cm

1 695,699,-

STOLOVÁNÍ
VE STYLU
www.bombanabytek.eu

ILUSTRAČNÍ FOTO

Stůl VENEZIA 3007

- kombinace tvrzené sklo/kov
- kovové pochromované nohy
- odkládací police
rozměry (š/h/v):
150×90×76 cm

4 995,2 999,-

Stůl GRANADA 3015

- kombinace tvrzené sklo/kov
- kovové pochromované nohy
rozměry (š/h/v): 110×70×74 cm

3 695,1 999,-

57

JÍDELNÍ
SESTAVY
www.bombanabytek.eu

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Stůl 4840 - DUB

- vyrobeno z dubového masivu
- povrchová úprava olejovým mořením
rozměry (š/h/v): 120×80×75 cm

ROZKLÁDACÍ

9 795,4 999,-

Výsuvný díl stolu 4841 - DUB

- vyrobeno z dubového masivu
- povrchová úprava olejovým mořením
rozměry (š/h): 40×80 cm

2 190,1 399,-

Stůl DĚTSKÝ 8857

- masiv borovice bílý lak 1 099,rozměry (š/h/v): 60×50×50 cm

Stůl DĚTSKÝ 8856

- masiv borovice lak
rozměry (š/h/v): 60×50×50 cm

1 890,999,-

Jídelní SOUPRAVA 8849

- 8849 masiv borovice lak
- 8849B masiv bílý lak 3 999,- 8849H masiv tm. hnědý lak 3 999,- stůl + čtyři židle
- výška sedu 45 cm
rozměry stolu (š/h/v): 118×75×73 cm
rozměry židle (š/h/v): 41×42×91 cm

5 695,3 699,-
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Stůl 8842

- masiv borovice lak 1 699,rozměry (š/h/v): 75×75×73 cm

2 595,1 599,-

Stůl 7842

- masiv borovice nelak
rozměry (š/h/v):
75×75×73 cm

JÍDELNÍ
SESTAVY
www.bombanabytek.eu

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Stůl 8848H

- masiv borovice
tmavohnědý lak
rozměry (š/h/v):
118×75×73 cm

4 495,2 499,-

MASIV

Stůl 8848

MASIV

- masiv borovice lak 2 199,-

Stůl 7848

- masiv borovice nelak 1 999,rozměry (š/h/v): 118×75×73 cm

Stůl 8842H

- masiv borovice tmavohnědý lak
rozměry (š/h/v): 75×75×73 cm

3 795,1 899,-

Jídelní stůl CORONA 16116

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 118×79×75 cm

Jídelní stůl CORONA 16117

- masiv borovice 1 999,- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 78×78×75 cm

4 990,2 999,-

Jídelní stůl CORONA 16110

9 659,4 999,-

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu 5 499,rozměry (š/h/v): 178×92×76 cm

Jídelní stůl CORONA 16111

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu 4 999,rozměry (š/h/v): 152×92×76 cm

Barový stůl CORONA 16118

3 390,1 999,-

- masiv borovice
- voskovaná v medovém odstínu
- vhodný k barové židli 1628
rozměry (š/h/v): 60×60×102 cm

Součást sestavy Corona, více na str. 82 - 90

7 690,4 599,Jídelní stůl HAVANA 9104

- masiv akácie, palisandr lak
- ruční výroba, kovové ozdobné prvky
rozměry (š/h/v): 90×90×75 cm
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Stůl 61605

- rozkládací jídelní stůl
- barevné provedení ořech
- výsuvný díl 42 cm
rozměry (š/h/v):
138-180×80×76 cm

8 399,4 999,-

4 995,2 799,-

Jídelní sestava LIVORNO 4825

- materiál masiv kaučukovník
- lakované provedení třešeň antik
- deska stolu MDF potažená dřevěnou dýhou
- rozměr stolu (š/h/v) 114×71×75 cm
- sedáky židlí polstrované s textilním potahem
rozměry (š/h/v): 114×71×75 cm

ROZKLÁDACÍ

až 180 cm

Jídelní stůl BREDA FN1353

Jídelní stůl BERGEN 4090

- barevné provedení bílá
- možnost rozložení na délku180 cm
rozměry (š/h/v): 140×90×75 cm

- kovová konstrukce, černá
- deska MDF, provedení dub Wotan
rozměry (š/h/v): 140×80×75 cm

4 990,2 499,-

9 195,5 699,Servírovací stolek ANNIKA

- materiál MDF
- T640001 barevné provedení žlutý
- T640001R barevné provedení oranžový
rozměry (š/h/v): 44×40×40 cm

Jídelní sestava MUNCHEN 140

6 550,2 999,-
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- materiál MDF (22 mm)
- FN930 barevné provedení bílá
- FN1031 barevné provedení dub
- FN2378 barevné provedení beton
- sestava obsahuje stůl a 2 lavice
- rozměr stolu (š/h/v) 140×80×75 cm
- rozměr lavice (š/h/v) 140×37×40 cm
- cena je bez sedáků (Madagaska)

1 395,399,-

DOPLŇKOVÝwww.bombanabytek.eu
SORTIMENT

Sedací polštář

- nylonový potah
- plněno kuličkami z polystyrolu
- zipový uzávěr
- V25 černý, V28 oranžový
- V29 hnědý, V30 army
- cena včetně náplně (5x 100 l)
rozměry (š/v): 140×180 cm

3 999,1 399,Sedací vak STANDARD

Sedací vak JUMBO

- potah polyester, omyvatelný
- V13 černý, V14 modrý, V15 zelený
- V16 oranžový, V17 hnědý
- výplň styropor (1x 100 l + 1x 50 l)
rozměry (š/h/v): 75×75×110 cm

- potah polyester, omyvatelný
- výplň styropor (4 x 100 l)
- V7 černý, V8 modrý, V9 zelený
- V10 oranžový, V11 hnědý
rozměry (š/h/v): 90×90×143 cm

3 490,1 699,-

2 895,999,-

V21

V23

V24

V22
V20

1 190,499,-

Sedací kostka

- potah polyester, omyvatelný
- výplň styropor, náplň 1x 100 l
rozměry (š/h/v): 40×40×40 cm
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Úložný box WINNY

- praktický úložný box, barevný zpevněný textil
- úchyt opatřen kovovým kroužkem
- ID99200200 hnědá, ID99200210 béžová
- ID99200220 růžová, ID 99200230 oranžová
- ID99200240 zelená, ID99200250 bílá
- ID99200260 modrá, ID99200270 černá
- ID99200280 červená
rozměry (š/h/v): 32×32×31 cm

Úložný box WILLY

- praktický úložný box, barevný zpevněný textil
- úchyt opatřen kovovým kroužkem
- ID99200400 modrý, ID992004001 růžový
- ID99200402 šedý, ID99200403 zelený
- ID99200404 bílý
rozměry (š/h/v): 32×31×32 cm

290,139,-

495,299,Věšák ALGHERO T479001

- materiál masiv topol, zelený lak
- odkládací police
rozměry (š/h/v): 50×50×170 cm

1395,499,-

Skládací regál VEGETABLE ID60100450

- materiál masiv nelak 1 499,- tři stohovatelné bedýnky na ovoce nebo zeleninu
- spodní pojízdná na kolečkách
rozměry (š/h/v): 79×38×80 cm

Skládací regál FRUITS ID60100400

- tři stohovatelné bedýnky na ovoce nebo zeleninu
- spodní pojízdná na kolečkách
rozměry (š/h/v): 37×30×80 cm

Stojan na ručníky H013

- materiál pochromovaný kov
- detaily masiv
rozměry (š/h/v): 50×23×93 cm

790,199,-
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Stojan na šaty WIZZ 189336

- materiál kombinace PVC a pochromovaného kovu
- barevné provedení černá/stříbrná
- jedna věšáková tyč, výškově nastavitelná
- pojízdný na kolečkách
rozměry (š/h/v): 80×43×90 cm

1 139,579,-

1 495,899,-

SKŘÍNĚ, VITRÍNY
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Nástavec (3-dv.) 8864

- masiv borovice lak 2 999,- 8864B masiv bílý lak 2 999,rozměry (š/h/v):
120×52×50 cm

Nástavec
dvoudveřový 8861

- masiv borovice lak 1 999,- 8861B bílý lak 1 999,rozměry (š/h/v):
82×52×50 cm

Skříň dvoudveřová

- 8860 masiv borovice lak
- 8860B masiv borovice
bílý lak 5 599,rozměry (š/h/v):
82×52×178 cm

Skříň třídveřová 8863

- 8863 masiv borovice lak 6 999,- 8863B masiv borovice bílý lak 7 499,- dělená v poměru 2:1
- šatní tyč, 3 police
rozměry (š/h/v): 120×52×178 cm

9 295,4 999,-

12 995,6 999,-

Skříň třídveřová 8883

- masiv borovice lak
- 1/3 skříně policová
- 2/3 skříně šatní
rozměry (š/h/v):
140×55×190 cm

15 390,9 999,-

Skříň třídveřová MAGNUS

- masiv borovice bílý lak 10 999,- 1/3 skříně policová
Skříň dvoudveřová 8880
- 2/3 skříně šatní
- masiv borovice lak
rozměry (š/h/v):
Skříň dvoudveřová HAKON
140×55×190 cm
- masiv borovice bílý lak 7 999,- jedna police + šatní část
rozměry (š/h/v): 96×55×190 cm

10 995,6 999,-
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Skříň KATE 818

DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Skříň KATE 808

- masiv smrk lak 18 999,- třídveřová se zásuvkami a zrcadlem
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 168×54×190 cm

Vitrína 8050

- masiv borovice lak
- dvoje prosklené dveře
- jedna velká zásuvka
Nástavec
rozměry (š/h/v):
příborníku 8046
85×35×189 cm
- masiv borovice lak 3 299,- dvoje prosklená dvířka
8 295,rozměry (š/h/v):
4 999,119×30×107 cm

Příborník 8045

- masiv borovice lak
- dvě dvířka
- čtyři zásuvky
rozměry (š/h/v):
119×38×81 cm

4 995,2 999,-
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21 990,999,-

- masiv smrk lak
12
- dvoudveřová se zásuvkami
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v): 115×54×190 cm

Vitrína 8053

- masiv borovice lak
- troje prosklené dveře
- dvě zásuvky
rozměry (š/h/v):
126×35×189 cm

13 695,6 999,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Nástavec

- 8855 (5-dv.) masiv borovice lak 3 999,- 8853 (4-dv.) masiv borovice lak 3 499,- 8864 (3-dv.) masiv borovice lak 2 999,- 8861 (2-dv.) masiv borovice lak 1 999,-

Skříň

- 8854 (5-dv.) masiv borovice lak 11 999,- čtyři zásuvky, kovové pojezdy
- levá část 2 šatní tyče, pravá část 3 police, ve střední části police
- rozměry (š/h/v): 194×52×177 cm
- 8852 (4-dv.) masiv borovice lak 10 499,- čtyři zásuvky, kovové pojezdy
- levá část 2 šatní tyče, pravá část 3 police, ve střední části police
- rozměry (š/h/v): 157×52×177 cm
- 8851 (3-dv.) masiv borovice lak 8 299,- čtyři zásuvky, kovové pojezdy
- levá část 2 šatní tyče, pravá část 3 police
- ve střední části police
- rozměry (š/h/v): 119×52×177 cm
- 8850 (2-dv.) masiv borovice lak 5 999,- dvě široké zásuvky, kovové pojezdy
- v horní části šatní tyč a 3 police
- rozměry (š/h/v): 82×52×177 cm

9 995,5 999,-

Skříň dvoudveřová 8875

- masiv borovice lak 4 299,- 1 šatní tyč
rozměry (š/h/v): 74×50×175 cm

Skříň dvoudveřová 8876

- masiv borovice lak 5 599,- čtyři variabilní police
rozměry (š/h/v): 74×50×175 cm

7 190,4 299,-

Skříň třídveřová 8877

- masiv borovice lak
- prostor dělený v poměru 2:1
- širší část šatní tyč, užší část čtyři police
rozměry (š/h/v): 107×50×175 cm

11 690,6 999,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Šatní skříň 162819

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- pět dveří, tři nastavitelné police, dvě šatní tyče
- dvě velké zásuvky, malá zásuvka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 242×56×205 cm

29 690,18 999,-

Skříň dvoudveřová 162820

Skříň třídveřová 162818

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- jedna velká zásuvka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 104×56×205 cm

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- dělená na dvě části, dvě zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 151×56×205 cm

16 395,9 999,-

25 695,14 999,-

Součást sestavy Corona, více na str. 82 - 90

Skříň třídveřová 162831

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- prostor dělený v poměru 2:1
- širší část: šatní tyč a police na klobouky
- užší část: tři police z toho dvě variabilní
- kovové ozdobné úchytky
rozměry (š/h/v): 150×55×188 cm

18 390,10 999,-

Skříň dvoudveřová 162830

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- šatní tyč a police na klobouky
- kovové ozdobné úchytky
rozměry (š/h/v): 101×56×188 cm

12 690,7 599,-
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Součást sestavy Corona, více na str. 82 - 90
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Nástavec

Nástavec

- 811 masiv smrk lak 2 999,- 711 masiv smrk nelak 2 699,rozměry (š/h/v): 91×55×50 cm

- 811 masiv smrk lak 2 999,- 711 masiv smrk nelak 2 699,rozměry (š/h/v):
91×55×50 cm

5 090,2 699,-

5 090,2 699,-

Šatní skříň 860

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v): 91×55×180 cm

13 790,7 699,-

Skříň 862

- masiv smrk lak
- dělená na dvě části
- šatní část je vybavená tyčí a policí
- policová část - pět variabilních polic
rozměry (š/h/v): 91×55×180 cm

12 690,9 999,-

Nástavec 899

- masiv smrk lak
- korpus lamino
rozměry (š/h/v):
135×53×50 cm

5 790,2 999,-

Třídveřová
skříň 898

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v):
135×53×180 cm

14 995,8 799,-

Skříň 865
se dvěma zásuvkami

- masiv smrk lak 7 999,- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
91×55×180 cm

Skříň 765
se dvěma zásuvkami

- masiv smrk nelak
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
91×55×180 cm

12 995,6 799,-
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DŘEVO MASIV
trojmístná čísla - smrk
čtyřmístná čísla - borovice

Skříň BERN (3-dv.) ID30500110
- masiv borovice lak 9 999,-

Skříň BASTIAN (3-dv.) ID20900110
- masiv borovice bílý lak 11 999,- dělená na dvě části (šatní, policová)
- šatní část je vybavená tyčí a policí
- policová část má tři variabilní police
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 150×56×180 cm

15 295,9 999,-

Skříň GENF (2-dv.) ID30500100

- masiv borovice lak 8 999,-

Skříň HEDDA (2-dv.) ID20900100

- masiv borovice bílý lak 9 699,- dělená na dvě části (šatní, policová)
- šatní část je vybavená tyčí
- policová část má tři variabilní police
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 104×56×180 cm

14 690,8 999,-

Skříň CELSO (3-dv.) ID30500335
- masiv borovice lak 14 499,-

Skříň GERALDO (3-dv.) ID20900930
- masiv borovice bílý lak 15 499,- dělená na tři části
- 2/3 šatní skříň vybavená tyčí a policí
- 1/3 policová skříň, dvě variabilní police
- dvířka se zrcadlem, tři zásuvky
rozměry (š/h/v):: 140×55×190 cm

25 990,14 499,-
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Nástavec

Nástavec

- 405062 ořech ke skříni 1085
- 405061 buk ke skříni 5061
rozměry (š/h/v): 81×52×40 cm

- 405067 ořech 1 599,- 405066 buk 1 599,- 405068 dub 1 599,rozměry (š/h/v):
121×52×40 cm

1 995,1 099,-

Skříň třídveřová

- 105066 provedení ořech 3 199,- 175067 provedení bílá 2 999,- 405879 dub sonoma 2 999,- 5066 provedení buk 2 999,- 2/3 šatní, 1/3 policová, dvě zásuvky
rozměry (š/h/v): 121×52×170 cm

7 995,2 899,-

Šatní skříň (2-dv.)

- 1085 provedení ořech 1 999,- 475055 dub sonoma1 999,- 475057 provedení bílá 1 999,- 5061 provedení buk 1 999,- jedna police, šatní tyč
rozměry (š/h/v): 81×52×168 cm

3 695,1 999,-

Policová skříň 5923A
- provedení buk
- tři variabilní police
rozměry (š/h/v):
82×42×168 cm

3 995,2 399,-

Šatní skříň (2-dv.)

3 995,2 399,-

- 175062 provedení bílá 2 399,- 475065 provedení dub sonoma 2 499,- 1/2 policová skříň - tři police, 1/2 šatní skříň
rozměry (š/h/v): 81×52×167 cm

Policová
skříň 475061

- provedení Wenge
- tři variabilní police
rozměry (š/h/v):
81×52×167 cm

3 895,2 299,-
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Skříň DECOR 150

- IN150BT5 provedení bílá 5 899,- IN150ST1 dub sonoma 5 899,- IN150BT4 dub sonoma/bílá 5 899,- IN150ST13 dub sonoma/zrcadlo 6 799,- posuvné dveře, dělená na dvě stejné části
- možností variabilního poskládání polí
- dělená na dvě stejné části
- možnost dokoupení polic - kód IN150
rozměry (š/h/v): 150×60×195 cm

9 895,5 899,-

Skříň DECOR 200

- IN200BT4 dub sonoma/bílá 6 999,- posuvné dveře, dělená na dvě stejné části
- možností variabilního poskládání polí
- dělená na dvě stejné části
- možnost dokoupení polic - kód IN150 799,rozměry (š/h/v): 200×60×195 cm

Skříň MAGNUM (3-dv.)

- 405878 dub sonoma
- 306009 provedení bílá
-139187 provedení dub Vulcano
- prostor dělený v poměru 2:1
- nástavec je součástí skříně
- širší část šatní tyč, užší část dvě police
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- záda dutinkový plast
rozměry (š/h/v):
Nástavec 217A
135×57×199 cm
- 217A provedení buk 1 599,- 217B provedení bílá 1 499,8 390,rozměry (š/h/v):
4 999,100×53×43 cm

Šatní skříň (2-dv.)

- 216A provedení buk
- 216B provedení bílá 3 599,- šatní tyčí a police
rozměry (š/h/v):
100×53×203 cm

7 490,3 799,-
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Skříň DETROIT (2-dv.)

- 100189 provedení dub/perleťově bílá
- dvoje posuvné dveře, záda dutinkový plast
- dvě šatní tyče, dvě police, čtyři zásuvky
rozměry (š/h/v): 120×60×203 cm

10 890,6 499,-

Skříň LANDWOOD FN1913 (3-dv.)

- materiál kombinace MDF/lamino
- barevné provedení bílá
- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- čtyři úzké a jedna široká police, šatní tyč
rozměry (š/h/v):
120×51×200 cm

18 690,9 499,-

více ze sortimentu LANDWOOD najdete na str. 91

Skříň PLUTON (4-dv.)

- 105518 provedení bílá
- 105516 provedení dub Shannon
- dělená v poměru 1:2:1
- nástavec je součástí skříně
- v užší části tři police
- širší část zrcadlové dveře, šatní tyč
- dvě zásuvky s kovovými pojezdy
- záda dutinkový plaste
rozměry (š/h/v):
198×57×224 cm

18 395,10 999,-
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Skříň dvoudveřová

- 475060 provedení Wenge
- 475057 provedení bílá
- 475055 provedení dub sonoma
- šatní tyč, jedna police
rozměry (š/h/v): 81×52×167 -170 cm

3 695,1 999,-

Šatní skříň EVA PA3778AR3P (3 dv.)
- provedení stříbrný ořech
- prostor dělený v poměru 2:1
- střední dveře zrcadlové
- širší část šatní tyč a police
- užší část tři police
rozměry (š/h/v): 139×52×197 cm

8 895,5 399,-

Šatní skříň GRAPHIC (3 dv.)

- 492684 provedení dub/béžová
- 133108 tmavý dub/šedá
- prostor dělený v poměru 2:1
- střední dveře zrcadlové
- záda dutinkový plast
rozměry (š/h/v): 139×52×193 cm

9 999,5 899,-

Skříň s posuvnými dveřmi
282990

- barevné provedení dub sonoma
- posuvné dveře, šatní skříň vybavená
šatní tyčí a policí
rozměry (š/h/v): 80×51×170 cm

3 695,2 199,-
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Nástavec 5123

- 5123B provedení bílá 1 899,- 5123A provedení buk 1 999,rozměry (š/h/v): 93×58×55 cm

3 690,1 899,-

Skříň s posuvnými
dveřmi 5699A
- provedení světlý buk
rozměry (š/h/v):
80×51×170 cm

3 395,1 999,-

Skříň s posuvnými dveřmi

- 5223B provedení bílá 3 999,- 5223A provedení buk 4 499,rozměry (š/h/v): 93×58×180 cm

6 895,3 999,-

Nástavec 3223A

- provedení světlý buk 2 699,- 3223B provedení bílá 2 599,rozměry (š/h/v):
138×58×55 cm

Skříň s posuvnými dveřmi

- 3323B provedení bílá 4 899,- 3323A provedení buk 4 999,rozměry (š/h/v): 138×58×180 cm

9 395,4 899,-

Skříň s posuvnými
dveřmi 65641

- provedení ořech/bílá
- posuvné dveře
- šatní tyč a police
rozměry (š/h/v):
83×51×170 cm

4 395,2 599,-
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Nástavec 8B

- provedení bílá
- 8A provedení buk 1 299,rozměry (š/h/v):
75×42×43 cm

2 295,1 199,-

Šatní skříň 475064 (2-dv.)
- barevné provedení akácie
- šatní tyč, police
- záda dutinkový plast
rozměry (š/h/v):
81×52×167 cm

3 390,1 999,-

Policová skříň

- 7B provedení bílá 2 999,- 7A provedení buk 3 399,rozměry (š/h/v): 75×42×179 cm

5 495,2 999,-

Šatní skříň

- 7862 provedení buk
- 107862 provedení dub sonoma
- tři police, dvě zásuvky
- kovové pojezdy
rozměry (š/h/v):
61×42×170 cm

3 895,2 799,-

Policová skříň

- 105924 provedení akácie 2 599,- 105925 provedení bílá
- tři police, velká zásuvka
rozměry (š/h/v): 82×38×167 cm

5 090,2 399,-
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BAREVNÉ PROVEDENÍ OŘECH/BÍLÁ

Nástavec ESO 61515
š/h/v: 45×53×39 cm

1 890,999,-

Nástavec ESO 61525
š/h/v: 90×53×39 cm

Nástavec ESO 61535
š/h/v: 135×53×39 cm

3 395,1 799,-

3 695,2 299,-

Nástavec ESO 61545
š/h/v: 180×53×39 cm

5 590,2 999,-

Nástavec ESO 61555
š/h/v: 51×53×39 cm

5 590,2 999,-

Skříň ESO 61510
Skříň ESO 61520
Skříň ESO 61521
Skříň ESO 61530
Skříň ESO 61540
š/h/v: 45×53×190 cm š/h/v: 90×53×190 cm š/h/v: 90×53×190 cm š/h/v: 135×53×190 cm š/h/v: 180×53×190 cm

Skříň ESO 61550
š/h/v: 117×117×190 cm

cena: 2 299,-

cena: 7 599,-

4 395,-

4 995,-

cena: 2 999,-

6 390,-

cena: 3 699,-

8 295,-

cena: 4 999,-

14 390,-

cena: 7 599,-

14 390,-
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Nástavec ESO 11515
š/h/v: 45×53×39 cm

1 890,999,-

BAREVNÉ PROVEDENÍ BUK

Nástavec ESO 11525
š/h/v: 90×53×39 cm

Nástavec ESO 11535
š/h/v: 135×53×39 cm

3 395,1 799,-

3 695,2 299,-

Nástavec ESO 11545
š/h/v: 180×53×39 cm

5 590,2 999,-

Nástavec ESO 11555
š/h/v: 51×53×39 cm

5 590,2 999,-

Skříň ESO 11510
Skříň ESO 11520
Skříň ESO 11521
Skříň ESO 11530
Skříň ESO 11540
š/h/v: 45×53×190 cm š/h/v: 90×53×190 cm š/h/v: 90×53×190 cm š/h/v: 135×53×190 cm š/h/v: 180×53×190 cm

Skříň ESO 11550
š/h/v: 117×117×190 cm

cena: 2 299,-

cena: 7 599,-

4 395,-

76

4 995,-

cena: 2 999,-

6 390,-

cena: 3 699,-

8 295,-

cena: 4 999,-

14 390,-

cena: 7 599,-

14 390,-
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BAREVNÉ PROVEDENÍ BÍLÁ

Nástavec ESO 21515
š/h/v: 45×53×39 cm

1 890,999,-

Nástavec ESO 21525
š/h/v: 90×53×39 cm

Nástavec ESO 21535
š/h/v: 135×53×39 cm

3 395,1 799,-

3 695,2 299,-

Nástavec ESO 21545
š/h/v: 180×53×39 cm

5 590,2 999,-

Nástavec ESO 21555
š/h/v: 51×53×39 cm

5 590,2 999,-

Skříň ESO 21510
Skříň ESO 21520
Skříň ESO 21521
Skříň ESO 21530
Skříň ESO 21540
š/h/v: 45×53×190 cm š/h/v: 90×53×190 cm š/h/v: 90×53×190 cm š/h/v: 135×53×190 cm š/h/v: 180×53×190 cm

Skříň ESO 21550
š/h/v: 117×117×190 cm

cena: 2 299,-

cena: 7 599,-

4 395,-

4 995,-

cena: 2 999,-

6 390,-

cena: 3 699,-

8 295,-

cena: 4 999,-

14 390,-

cena: 7 599,-

14 390,-
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Nástavec 317

- 317A provedení buk 2 199,- 317B provedení bílá 1 999,rozměry (š/h/v): 152×53×43 cm

Skříň JUMBO (3-dv.)

- 316B provedení bílá 4 999,- 316A provedení buk 5 599,- dělená v poměru 2:1
- širší část: šatní tyč, police
- užší část: pět variabilních polic
rozměry (š/h/v): 152×53×203 cm

cena

9 790,4 999,-

Skříň třídveřová LOL

- 209818 provedení dub sonoma
- 209819 provedení Wenge
- 209820 provedení bílá
- dělený prostor: vlevo šatní tyč
- vpravo 2 police a 3 zásuvky
rozměry (š/h/v): 121×52×184 cm

6 695,3 799,-

Skříň TOP (4-dv.) 306016

- barevné provedení dub Shannon
- prostor dělený na poloviny, nástavec je součástí skříně
- šatní skříň s šatní tyčí, druhá část dvě variabilní police
- dvě zásuvky s kovovými pojezdy
- záda dutinkový plast
rozměry (š/h/v): 179×52×199 cm

Skříň s posuvnými dveřmi

- 3000A provedení buk
- 53000 provedení dub sonoma
- 3000B provedení bílá
- 2/3 šatní + 1/3 policová
- tři zásuvky
- cena včetně nástavce
rozměry (š/h/v):
136×55×194 cm

8 995,4 999,-

10 999,5 999,-

78

PŘEDSÍŇOVÉ STĚNY,
BOTNÍKY
www.bombanabytek.eu
Věšák se zrcadlem 218D-BB

- provedení buk bavorský
- tři trojháčky a tři dvojháčky
rozměry (š/h/v): 90×22×116 cm

1 995,959,-

Botník 218C-BB

- provedení obuk bavorský
- výklop na osm párů bot
- malá zásuvka s kovovými pojezdy
rozměry (š/h/v): 90×24×75 cm

2 195,999,-

3 690,2 199,-

Předsíňová skříň 219-TR

Předsíňová stěna

- provedení světlá třešeň
- tři police
rozměry (š/h/v): 55×24×190 cm

- FN1085 provedení dub/bílá
- FN1972 provedení fresco/bílá
- sestava obsahuje botník a věšák se zrcadlem
- botník je na osm párů bot, malá zásuvka
- na věšákové stěně je pět dvojháčků
rozměry (š/h/v): 100×25×180 cm

3 395,1 599,-

Zrcadlo 837

- masiv smrk lak
rozměry (š/v): 53×68 cm

1 395,899,-

MASIV

Skříň na obuv

- zrcadlové dveře
- 305097 dub sonoma
- 305397 bílá
rozměry (š/h/v):
50×20×181 cm

4 495,2 799,-

Předsíňová stěna 140870

- barevné provedení perleťově bílá
- zrcadlo se zabroušenými hranami
- rozměr zrcadla (š/v) 76×31 cm
- police s věšákovou stěnou, 4 háčky
- botník s výklopem na 12 párů bot a zásuvkou
- rozměr zásuvky (š/h/v) 30×19×7 cm
rozměry (š/h/v): 98×26×200 cm

4 695,2 799,-
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Roztažitelný věšák 852
- masiv smrk lak

490,299,-

MASIV

18-118 cm

Botník LINZ 3

- tři výklopné zásuvky
- FN1131 dub, FN1730 bílá
rozměry (š/h/v):
58×25×124 cm

Botník LINZ 4

- čtyři výklopné zásuvky 2 499,- FN1132 dub, FN1731 bílá
rozměry (š/h/v):
58×25×162 cm

3 195,1 899,-

Botník 50-BB

- barevné provedení buk bavorský
- 3 dvouřadé výklopné zásuvky
- praktický botník až pro 18 párů bot
rozměry (š/h/v):
63×24×117 cm

Botník 40A

2 790,1 199,-

- 40A provedení buk 999,- 40B provedení bílá 999,- 40B-TR světlá třešeň 799,- dvě výklopné zásuvky
rozměry (š/h/v): 63×24×82 cm

Zrcadlo 875

- masiv smrk lak 1 399,rozměry (š/v): 45×120 cm

Předsíňová stěna 212A

Věšák s policí 873

VĚŠÁK, ZRCADLO 213A
- provedení buk
rozměry (š/v): 90×100 cm

- masiv smrk lak
rozměry (š/v):
47×121 cm

MASIV

2 195,1 299,-

Botník 874

- masiv smrk lak
rozměry (š/h/v): 92×38×48 cm
MASIV

80

4 595,2 699,-

- se skládá ze dvou částí 2 499,-

2 090,1 299,-

BOTNÍK 214A
- provedení buk
rozměry (š/h/v):
90×36×47 cm

2 395,1 399,-
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ILUSTRAČNÍ FOTO

SESTAVA CORONA
Tento nábytek je již od pohledu jasně zařaditelný do skupiny - STYL V SOUZNĚNÍ. Jedná se o různé druhy nábytku, které Vás okouzlí nejen designem,
ale i způsobem zpracování. Je vyroben z kvalitního borovicového masivu s povrchovou úpravou vosk v medovém odstínu. Dokonalost už jen podtrhují kovové
zdobené úchyty. Můžete vybírat z komod, příborníků, knihoven, skříní, postelí a dalších krásně zpracovaných kousků nábytku.

ILUSTRAČNÍ FOTO

ILUSTRAČNÍ FOTO

ILUSTRAČNÍ FOTO
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ILUSTRAČNÍ FOTO

Vitrína 16254

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- prosklená část tři police
- plná část dvě police
- dvě velké zásuvky
rozměry (š/h/v): 100×41×190 cm

17 890,10 199,-

Knihovna 164716

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- dvě police, dvoje dvířka
rozměry (š/h/v): 81×38×177 cm

10 495,5 899,-

Jídelní židle 160204

- masiv borovice, výška sedu 46 cm
- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 43×45×103 cm

2 695,1 699,-

Komoda 1639

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- troje dvířka, tři malé zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 132×44×84 cm

Jídelní stůl 16110

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v):
178×92×76 cm

8 695,5 499,-
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Jídelní stůl 16111

- masiv borovice 4 999,- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 152×92×76 cm

10 495,6 199,-

SESTAVA
CORONA
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Konferenční stolek 163910

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- jedna zásuvka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 100×60×45 cm

4 990,2 999,-

Nástěnná police 16492

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 120×21×30 cm

3 390,1 999,-

TV stolek 161024

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- dvoje dvířka, jedna police
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 120×40×52 cm

6 690,3 999,-

TV stolek 161017

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu
- dvě malé zásuvky, kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 120×50×57 cm

8 995,4 699,-

Odkládací stůl 16413

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu
- dvě zásuvky, ve spodní části police
rozměry (š/h/v): 90×35×73 cm

3 790,2 199,-
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Šatní skříň 162819

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- pět dveří, tři nastavitelné police,dvě šatní tyče
- dvě velké zásuvky, malá zásuvka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 242×56×205 cm

25 695,18 899,-

Skříň třídveřová 162818

Skříň dvoudveřová 162820

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- dělená na dvě části, dvě zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 151×56×205 cm

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- jedna velká zásuvka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 104×56×205 cm

25 695,14 999,-

16 395,9 999,-

Skříň dvoudveřová 162830

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- šatní skříň s šatní tyčí a policí na klobouky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 101×56×188 cm

12 690,7 599,-

Vitrína 162512

- masiv borovice
- dvoje částečně prosklená dvířka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 104×42×186 cm

12 990,8 399,-
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18 390,10 999,Skříň třídveřová 162831

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- prostor dělený v poměru 2:1
- širší část: šatní tyč a police na klobouky
- užší část: tři police z toho dvě variabilní
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 150×55×188 cm
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Jednolůžko 163622

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- pro matrace 90×200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 102×216×110 cm

8 590,4 899,-

Noční stolek 16345

- masiv borovice 2 699,- voskované v medovém odstínu
- jedny dvířka, 1 zásuvka
rozměry (š/h/v): 53×38×67 cm

Dvoulůžko 163624

- masiv borovice 5 899,- voskované v medovém odstínu
- pro matrace 140×200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 152×216×110 cm

Dvoulůžko 163623

- masiv borovice 6 399,- voskované v medovém odstínu
- pro matrace 180×200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 192×216×110 cm

9 690,5 899,-

Dvoulůžko 136481

- masiv borovice 3 999,- voskované v medovém odstínu
- pro matrace 140×200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 149×211×85 cm

Jednolůžko 136482

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- pro matrace 90×200 cm
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 99×211×85 cm

4 990,2 999,-
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Truhla s víkem 16451

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 92×46×50 cm

7 195,3 899,-

Psací stůl 16334

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu
- pět malých zásuvek, jedny dvířka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 140×48×76 cm

9 990,5 899,-

Barový stůl 16118

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu 1 999,rozměry (š/h/v): 60×60×102 cm

Barový židle 1628

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v): 37×38×107 cm

2 590,1 499,-

Jídelní set 161611 (stůl + 4 židle)
- masiv borovice, voskované v medovém odstínu
- rozměr stolu (š/h/v): 108×65×76 cm
- rozměr židle (š/h/v): 39×42×93 cm

86

9 999,3 599,-
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Komoda 16263

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
Komoda 1631
- dvě malé, dvě velké zásuvky
- masiv borovice
- kovové zdobené úchyty
- voskované v medovém odstínu
rozměry (š/h/v):
- čtyři malé zásuvky, jedny dvířka
92×45×80 cm
- kovové zdobené úchyty
9 090,rozměry (š/h/v):
92×44×84 cm
4 999,-

9 790,5 399,-

Komoda 16313

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- troje dvířka, jedna police, sedm zásuvek
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v):
174×44×84 cm

14 490,8 499,-

Komoda 162632

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- čtyři zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v):
53×39×109 cm

6 690,3 999,-

Komoda 162634

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- čtyři velké zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 90×48×120 cm

10 190,5 999,-

Komoda 162633

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- čtyři malé, tři střední a dvě velké zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 102×46×85 cm

11 190,6 699,-
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Knihovna 164719

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- jedna zásuvka, kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 80×35×111 cm

5 990,3 599,-

Nástavec 16463

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- dvě prosklená dvířka, jedna police
- kovové zdobené úchyty
- vhodné kombinovat s komodou 16263
rozměry (š/h/v): 92×37×110 cm

7 490,4 499,-

Nástavec 16465

- masiv borovice
- voskované v medovém odstínu
- troje prosklená dvířka, jedna police
- kovové zdobené úchyty
- vhodné kombinovat s komodou 1639
rozměry (š/h/v): 132×37×110 cm

9 890,5 899,-

Sada stolků 161612

- masiv borovice, voskované v medovém odstínu
- rozměr středního stolku (š/h/v) 52×37×47 cm
- rozměr nejmenšího stolku (š/h/v) 38×32×40 cm
rozměry (š/h/v): 66×42×54 cm

3 790,2 199,-
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Komoda 1639B

- masiv borovice
- voskované v bílém odstínu
- troje dvířka, tři malé zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 132×44×84 cm

11 690,6 399,-

Skříň třídveřová 162818B

- masiv borovice
- voskované v bílém odstínu
- dělená na dvě části
- dvě zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v):
151×56×205 cm

4 999,2 699,-

30 995,15 999,-

Dvoulůžko 163623B, 180×200 cm

Noční stolek 16345B

- masiv borovice
- voskované v bílém odstínu
- jedny dvířka, zásuvka
rozměry (š/h/v): 53×38×67 cm

10 999,6 399,-

- masiv borovice, voskované v bílém odstínu
- cena bez roštu a matrace
rozměry (š/h/v): 192×216×110 cm 6 399,-

Dvoulůžko 163624B,140×200 cm

rozměry (š/h/v): 152×216×110 cm 6 199,-

TV stolek 161017B

- masiv borovice
- voskované
v bílém odstínu
- dvě malé zásuvky
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v):
120×50×57 cm

Truhla s víkem 16451B

- masiv borovice, voskované v bílém odstínu
rozměry (š/h/v): 92×46×50 cm

5 995,3 199,-

9 990,4 599,-

7 395,3 999,-

Psací stůl 16334B

Konferenční stolek 163910B

- masiv borovice, voskované v bílém odstínu
- jedna zásuvka, kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 100×60×45 cm

10 990,6 199,-

- masiv borovice, voskované v bílém odstínu
- pět malých zásuvek, jedny dvířka
- kovové zdobené úchyty
rozměry (š/h/v): 140×48×76 cm
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SESTAVA LANDWOOD
1

1

FN1791 LANDWOOD 50
PŘÍBORNÍK
2

17 190,9 499,-

24 495,12 999,-

- 3 dveře, 3 skleněné dveře
- 9 polic, 3 otevřené police,
- š/h/v: 121×40×200 cm
- hmotnost 78 kg
2

FN1792 LANDWOOD 52
KOMODA

- 4 dveře, 4 široké police 9 499,- 4 zásuvky s kovovými pojezdy
- š/h/v: 200×40×90 cm
- hmotnost 59 kg

FN1915 LANDWOOD 65 - NOČNÍ STOLEK
- dvě zásuvky s kovovými pojezdy 2 299,- š/h/v: 50×35×50 cm
- hmotnost 13 kg

FN1916 LANDWOOD 62
- DVOULŮŽKO
- pro matrace 140×200 cm
- š/h/v: 147×209×80 cm
- hmotnost 47 kg

14 790,6 999,-

FN1913 LANDWOOD 18
- SKŘÍŇ (3-dv.)

- tři zásuvky s kovovými pojezdy
- čtyři úzké a jedna široká police, šatní tyč
- š/h/v: 120×51×200 cm
- hmotnost 79 kg

18 690,9 499,-

www.bombanabytek.eu
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1

FN1734 LANDWOOD 13

- dvoje dveře, jedna zásuvka
- pět polic
- š/h/v: 80×39×200 cm
- hmotnost 56 kg

1

2

FN1741 LANDWOOD 43
BOTNÍK

2

- tři vyklápěcí přihrádky
- š/h/v: 50×25×130 cm
- hmotnost 16 kg

4

4

FN1598 LANDWOOD 15
PRÁDELNÍK 4 999,- 2 velké a 1 malé dveře
- 1 zásuvka
- š/h/v: 120×40×90 cm
- hmotnost 38 kg

9 695,5 799,-

4 490,2 799,-

FN1793 LANDWOOD 53 - PŘÍBORNÍK

17 590,10 899,-

- dvoje velké prosklené dveře
- dvoje malé dveře, dvě široké zásuvky
- pět vnitřních polic
FN1733 LANDWOOD 21
- š/h/v: 160×40×120 cm
- KNIHOVNA
- hmotnost 56 kg
- čtyři police
- š/h/v: 50×35×200 cm
- hmotnost 32 kg

FN1596 LANDWOOD 2T
KOMODA
- dvoje dveře, dvě police
- š/h/v: 80×35×90 cm
- hmotnost 27 kg

FN1738 LANDWOOD 51
VITRÍNA

- dvě široké zásuvky, tři police
- š/h/v: 80×45×200 cm
- hmotnost 59 kg

- dělený prostor 3 999,- š/h/v: 160×45×48 cm
- hmotnost 30 kg
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- čtyři police
- š/h/v: 80×35×200 cm
- hmotnost 37 kg

4 895,2 999,-

4 190,2 699,-

6 295,2 799,-

FN1910 LANDWOOD 17 TV STOLEK

FN1732 LANDWOOD 22
- KNIHOVNA

11 995,6 599,-

FN1597 LANDWOOD
KOMODA
- tři zásuvky
- š/h/v: 80×45×90 cm
- hmotnost 27 kg

6 290,3 799,-
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SESTAVA STELLA
Toaletní stolek STELLA 4203

- materiál MDF, nohy borovice, barevné provedení bílá
- dvě menší a tři větší zásuvky
- š/h/v: 80×40×136 cm, hmotnost 18 kg

6 039,3 199,-

Stolička STELLA 4205

- materiál MDF, nohy borovice, barevné provedení bílá
- š/h/v: 40×30×48 cm, hmotnost 4 kg

1 619,859,-

Toaletní stolek STELLA 4204
- materiál MDF, nohy borovice, barevné provedení bílá
- dvě menší a dvě větší zásuvky
- š/h/v: 87×42×99 cm, hmotnost 20 kg

5 659,2 999,-

Zrcadlo se šperkovnicí STELLA 4201
- materiál MDF, barevné provedení bílá
- šperkovnice zamykatelná, dva klíče
- š/h/v: 42×37×153 cm, hmotnost 14 kg

6 139,2 899,-

Zrcadlo se šperkovnicí STELLA 4202
- materiál MDF, barevné provedení bílá
- šperkovnice s rámečky na fotografie
- š/h/v: 40×11×66 cm, hmotnost 8 kg

2 829,1 499,-

www.bombanabytek.eu
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KNIHOVNY, POLICE
Knihovna MAX 6
FN1224 provedení DUB SONOMA
FN1225 provedení BÍLÁ
- šest úložných prostorů
- š/h/v: 73×33×107 cm, hmotnost 29 kg

2 895,1 799,Možnost dokoupit kolečka FN1329 za 159,-

Knihovna MAX 9
FN1226 provedení DUB SONOMA
FN1227 provedení BÍLÁ
- devět úložných prostorů
- š/h/v: 107×33×107 cm, hmotnost 38 kg

3 990,2 199,Možnost dokoupit kolečka FN1329 za 159,-

Knihovna MAX 4
FN1222 provedení DUB SONOMA
FN1223 provedení BÍLÁ
- čtyři úložné prostory
- š/h/v: 73×33×73 cm, hmotnost 21 kg

Možnost dokoupit kolečka FN1329 za 159,-

2 595,1 399,-

Knihovna MAX 4
FN1220 provedení DUB SONOMA
FN1221 provedení BÍLÁ
- čtyři úložné prostory
- š/h/v: 38×33×141 cm, hmotnost 24 kg

Možnost dokoupit kolečka FN1329 za 159,-
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2 595,1 499,-
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KNIHOVNY, POLICE
Knihovna BERGAMO 1
FN1126 dub sonoma
- šest úložných prostorů
- vhodné kombinovat s boxy WINNY
- š/h/v: 116×33×118 cm
- hmotnost 26 kg

3 795,1 999,-

Knihovna BERGAMO 1
FN874 buk
- šest úložných prostorů
- vhodné kombinovat s boxy WINNY
- š/h/v: 116×33×118 cm
- hmotnost 26 kg

3 795,1 999,-

AKČNÍ

SLEVY NA NÁBYTEK
najdete na:
www.BOMBANÁBYTEK.eu
Knihovna BERGAMO 1
FN876 bílá
- šest úložných prostorů
- vhodné kombinovat s boxy WINNY
- š/h/v: 116×33×118 cm
- hmotnost 26 kg

www.bombanabytek.eu

3 395,1 899,-
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KOMODY
8 395,4 299,-

KOMODA
ID30500000 PAMINA masiv borovice lak
D20900802 LOVI masiv borovice bílý lak
- dvě zásuvky s kovovými pojezdy
- dvoje dvířka
- š/h/v: 88×43×87 cm
- hmotnost 25 kg

7 690,3 999,-

ID20900720
BERTRAM - komoda

10 490,6 699,10 590,5 699,-

- masiv borovice bílý lak
- moderní design
- čtyři malé zásuvky, kovové pojezdy
- dvoje dvířka
- praktické zapuštěné úchyty
- š/h/v: 139×43×91 cm, hmotnost 46 kg

KOMODA
ID30500010 ABACO masiv borovice lak
ID20900810 LIVIO masiv borovice bílý lak
- 3 zásuvky s kovovými pojezdy
- troje dvířka, variabilní police
- š/h/v: 130×43×87 cm
- hmotnost 36 kg

10 190,5 299,-

AKČNÍ

SLEVY NA NÁBYTEK
najdete na:
www.BOMBANÁBYTEK.eu
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PŘÍBORNÍKY
ID30500020
TOSCANA - příborník
- masiv borovice lak
- tři malé zásuvky, kovové pojezdy
- dvoje prosklená dvířka v horní části
- troje dvířka ve spodní části
- š/h/v: 130×32~43×198 cm
- hmotnost 68 kg

15 595,9 999,-

ID20900805
VALENCIA - příborník
- masiv borovice bílý lak
- dvě malé zásuvky, kovové pojezdy
- dvoje prosklená dvířka v horní části
- dvoje dvířka ve spodní části
- š/h/v: 88×32~43×198 cm
- hmotnost 45 kg

12 490,7 999,-

ID20900815
SIENA - příborník
- masiv borovice bílý lak
- tři malé zásuvky, kovové pojezdy
- dvoje prosklená dvířka v horní části
- troje dvířka ve spodní části
- š/h/v: 130×32~43×198 cm
- hmotnost 68 kg

18 690,10 799,-

ID30500005
ALICANTE - příborník
- masiv borovice lak
- dvě malé zásuvky, kovové pojezdy
- dvoje prosklená dvířka v horní části
- dvoje dvířka ve spodní části
- š/h/v: 88×32~43×198 cm
- hmotnost 45 kg

www.bombanabytek.eu

11 995,7 699,97

SESTAVA PROVENCE
ID20901510
PROVENCE - konferenční stolek
- masiv borovice bílý lak
- vrchní deska z tvrzeného skla
- úložný prostor
- součást řady PROVENCE
- š/h/v: 75×75×45 cm, hmotnost 17 kg

5 690,3 399,9 495,5 999,-

ID20901520
PROVENCE 2 - komoda
- masiv borovice bílý lak
- devět zásuvek různých velikostí
- krásné kovové úchyty
- součást řady PROVENCE
- š/h/v: 100×39×80 cm, hmotnost 32 kg

6 995,3 599,-

ID20901530
PROVENCE 3 - TV stolek
- masiv borovice bílý lak
- dvě zásuvky
- úložný prostor
- součást řady PROVENCE
- š/h/v: 118×39×45 cm, hmotnost 20 kg

ID20901540
PROVENCE 4 - knihovna
- masiv borovice bílý lak
- dvě police
- součást řady PROVENCE
- š/h/v: 79×30×115 cm, hmotnost 16 kg

5 990,2 999,98
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SESTAVA PROVENCE
13 295,7 999,-

ID40100380
PROVENCE 11 - komoda
- masiv borovice bílý lak
- sedm zásuvek s kovovými úchytkami
- součást řady PROVENCE
- š/h/v: 90×35×116 cm, hmotnost 44 kg

ID40100390
PROVENCE 12 - knihovna
- masiv borovice bílý lak
- tři police
- součást řady PROVENCE
- š/h/v: 90×35×116 cm
- hmotnost 21 kg

6 595,3 899,-

ID20901534
PROVENCE 10 - TV stolek
- masiv borovice bílý lak
- tři otevřené police, tři zásuvky s kovovými pojezdy
- š/h/v: 173×39×45 cm
- hmotnost 30 kg

www.bombanabytek.eu

9 995,5 999,-
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SESTAVA CUBA
TV STOLEK CUBA FN2563

6 695,3 999,-

- barevné provedení dub sonoma/bílá/šedá/petrolejová
- vlevo dvířka, uprostřed 2 otevřené police
- vpravo 2 zásuvky s kovovými pojezdy
- š/h/v: 150×40×52 cm

KONFERENČNÍ STOLEK CUBA FN2569
- barevné provedení dub sonoma/bílá/petrolejová
- 2 otevřené police, 2 zásuvky s kovovými pojezdy
- š/h/v: 100×60×46 cm

6 695,3 999,-

KOMODA CUBA FN2738

10 995,6 599,-

- barevné provedení dub sonoma/bílá/šedá/petrolejová
- vlevo skříňka 2 dvířka, 1 variabilní police
- uprostřed skříňka 1 dvířka, 1 variabilní police
- vpravo 2 zásuvky s kovovými pojezdy, 1 otevřená police
- š/h/v: 180×40×71 cm

KOMODA CUBA FN2565
- barevné provedení dub sonoma/bílá/šedá/petrolejová
- vlevo 2 dvířka, 1 police
- vpravo 1 otevřená police, 2 zásuvky s kovovými pojezdy
- š/h/v: 150×40×71 cm

9 695,5 799,-
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SESTAVA CUBA
KOMODA CUBE FN2566
- barevné provedení dub sonoma/bílá/šedá/petrolejová
- 2 dvířka, 1 zásuvka s kovovými pojezdy
- š/h/v: 103×40×139 cm

9 995,5 999,-

KOMODA CUBE FN2573
- barevné provedení dub sonoma/bílá/šedá/petrolejová
- 6 zásuvek s kovovými pojezdy
- š/h/v: 120×40×87 cm

9 495,5 699,-

KOMODA CUBE FN2564
- barevné provedení dub sonoma/bílá/šedá/petrolejová
- 3 zásuvky s kovovými pojezdy, 1 dvířka, 1 variabilní police
- š/h/v: 173×39×45 cm

7 895,4 699,-

SEDACÍ ÚLOŽNÝ BOX
- materiál PU, polstrované víko, skládací
- úložný prostor (š/h/v) cca 36×36×34 cm
- 4443B bílý, 4443S černý, 4443RO červený
- š/h/v: 40×40×38 cm

599,299,-

www.bombanabytek.eu
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NÁBYTKU
www.BOMBANÁBYTEK.eu

POZNÁMKY

POZNÁMKY

AKČNÍ

SLEVY NA NÁBYTEK
najdete na:

www.BOMBANÁBYTEK.eu

Adresa prodejny:

Tiskové chyby a změny ve vyobrazení, možnost vyprodaného zboží nebo pozdě dodaného zboží vyhrazena. Vzhled, rozměry a barevnost se mohou mírně lišit.
Změna cen vyhrazena. Ceny jsou včetně DPH. Zboží je bez dekoračních předmětů. Tento katalog vychází - květen 2019 a platnost je do vydání dalšího katalogu.

