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VARIABILNÝ PROGRAM CARACAS, biela / biela VL / grafit alebo bílá / biela VL/ dub bardolíno, 1006353-.. VARIABILNÝ PROGRAM CARACAS 
1006353-..  

Dizajnový nábytok Caracas v modernom prevedení 
zaujme svojim kvalitným spracovaním, ale aj de-
tailmi, ktoré ho povyšujú na dokonalý doplnok vašej 
domácnosti. Vo variabilnom programe nájdete ako 
vybavenie obývacej izby – komody, obývacie skrin-
ky, vitríny alebo police, ktoré je možné medzi sebou 
ľubovoľne kombinovať – tak aj nábytok do ďalších 
miestností domácnosti. Séria Caracas je vyrobená 
z laminovanej drevotriesky. Základom je korpus v 
bielom mate, ktorý je doplnený kombináciou bielej 
farby vo vysokom lesku a matného šedého grafitu 
so štruktúrou alebo dubom sonoma. Nábytok na-
vyše obsahuje bodové LED svetlá, ktoré na štruktú-
rovanom povrchu vytvárajú dokonalú hru svetla a 
tieňov. Séria Caracas disponuje kvalitnými závesmi 
dverí, ktoré sú výškovo aj priestorovo nastaviteľné, 
kovové bočné pojazdy šuplíkov a samodoťahovací 
mechanizmus s brzdou. Kvalitné spracovanie aj ro-
bustné rámy zaistia dlhú životnosť nábytku a vyho-
vejú aj tým najnáročnejším zákazníkom.

KOMODA 
156 × 90 × 42 cm 
1006353-01

KOMODA 
156 × 90 × 42 cm 
1006353-12

KOMODA 
129 × 107 × 42 cm 
1006353-06

POLICA 
200 × 32 × 20 cm 
1006353-26

VITRÍNA 
62 × 207 × 42 cm 
1006353-10

POHOVKA SWEET 
4594795-00

Komfortne polstrovaná pohovka s veľkými vankúšmi priamo vyzýva k sladkému od-
dychu. Disponuje funkciou rozkladu na lôžko, ktoré môžete využiť aj pre bežné spanie, 
čo oceníte najmä, ak doma bojujete o každý centimeter. Poťah z príjemne mäkkej lát-
ky v tmavo fialovom odtieni a prešitie sedacej časti dodáva sedačke moderný vzhľad.

POHOVKA SWEET, 4594795-00
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VARIABILNÝ PROGRAM GRANDE 
4600804-..  

Pokiaľ hľadáte do svojho domova nábytok, ktorý bude v sú-
lade s prírodou, zvoľte variabilný program Grande. Prírodný 
dekor duba artisan a dubu ribbeck z vášho domova vykúzli 
oddychovú oázu, v ktorej bude relaxácia za odmenu. Moderný 
systém vyniká efektom masívneho dreva a dokonalým spra-
covaním. Samozrejmosťou sú kvalitné závesy dverí, kovové 
bočné pojazdy aj samodoťahovací mechanizmus s brzdou aj 
perfektné kovové úchytky alebo číre bezpečnostné sklo na 
presklených plochách. Predné plochy s dreveným dekórom 
sú navyše štruktúrované a vytvárajú tak dokonalú ilúziu prí-
rodného dreva. Chrbtové steny sú ošetrené špeciálnou fóliou 
v 3D optike, ktorá po nasvietení zabudovanými bodovými LED 
svetlami vytvára ďalší efektný prvok. Vďaka všetkým tým-
to detailom zostáva nábytok účelný a praktický a jednotli-
vé diely je možné ľubovoľne kombinovať medzi sebou alebo 
umiestniť ako solitér.

KOMODA 
193 × 107 × 42 cm 
4600804-01

RELAXAČNÉ LEŽADLO YANKEE 
72 × 80 × 170 cm 
514235-00, 01, 524827-05, 06

1

3

2

TV STOLÍK OSKAR 
1. 120 × 46 × 39 cm, 1003046-00, 01, 04 
2. 120 × 65 × 39 cm, 4594448-00**, 01**, 02** 
3. 180 × 45 × 39 cm, 4594448-03**, 04**, 05**

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV
SEDACIA SÚPRAVA FOCUS 
288 × 193–207 cm, výška 89–106 cm, lôžko 245 × 152 cm, 
4596087-..

KOBEREC MARVELLOUS 
80 × 150 cm, 120 × 170 cm, 160 × 230 cm,  
515951-00, 01, 02

VARIABILNÝ PROGRAM GRANDE, dub artisan / dub ribbeck, 4600804-.. 

SEDACIA SÚPRAVA FOCUS, látka, 4596087-.. 



VARIABILNÝ PROGRAM BOSTON, dub ribbeck / černá, 4593731-.. VARIABILNÝ PROGRAM BOSTON 
4597371-..  

Chcete, aby obývacia izba na prvý pohľad vyjadrovala 
váš skvelý vkus a cit pre moderné detaily bez kompromi-
su na kvalite? Potom je systém Boston pre vás tým pra-
vým! Boston zaujme na prvý pohľad svojím kontrastným 
spracovaním, ktoré však zachováva zásadu moderných 
interiérov - prepája totiž drevený štruktúrovaný dekor 
duba ribbeck s vysoko dizajnovým čiernym matným 
povrchom. Na dramatickosti pridáva aj studené bodo-
vé LED osvetlenie, ktoré je zabudované v hornom ráme 
konštrukcie, a ktoré je jednoduché na ovládanie. Jed-
notlivé prvky z programu Boston môžete medzi sebou 
vďaka širokej variabilite jednoducho kombinovať alebo 
ich doplniť o nábytok v zodpovedajúcom dekore, aby ste 
vytvorili striedmejšiu atmosféru miestnosti. Program 
Boston popri dizajne vyniká aj svojim kvalitným spraco-
vaním – laminovaná drevotrieska je vybavená ABS hra-
nami, číre sklo je pre vašu ochranu zas bezpečnostné. 
Závesy dverí sú testované na 80 000 otváracích cykloch 
a zásuvky disponujú samodoťahovacím mechanizmom s 
brzdou pre príjemnú manipuláciu.

KONFERENČNÝ 
STOLÍK 
110 × 40 × 70 cm 
4597371-02

SEDACIA SÚPRAVA PONZA 
koža, trojsedák, 198 × 93-105 cm, výška 95 cm, 514331-00, dvojsedák, 148 × 93-105 cm,  
výška 95 cm, 514331-01, 1002804-22, kreslo, 94 × 93-105 cm, výška 95 cm, 514331-02

SEDACIA SÚPRAVA PONZA, koža krémová, 514331-.. 
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VARIABILNÝ PROGRAM CRUZ 
1008530-..  

Vďaka variabilnému systému Cruz môžete zariadiť celú 
svoju domácnosť v očarujúcom vidieckom štýle a vytvoriť 
si doma takú atmosféru, do ktorej sa každý deň budete radi 
vracať. Dekor bielenej pínie imituje drevo s bieleným náte-
rom a je nenútene doplnené plochami v dekore šedého duba 
nelson. K autentickosti štýlu vintage potom ešte prispievajú 
dekoratívne frézované línie predných plôch i viditeľné vnú-
torné chrbtové steny, ktoré sú ošetrené špeciálnou fóliou 
vo vrúbkovanej 3D optike. Séria Cruz zahŕňa nepreberné 
množstvo skriniek, komôd, vitrín a políc, ako aj konferenčný 
stolík alebo jedálenský stôl. Pokiaľ je vašim snom zariadiť 
celý domov v kvalitnom a autentickom vidieckom štýle, 
zvoľte sériu Cruz, ktorá bude vďaka perfektnému spraco-
vaniu aj kvalitným detailom v podobe kovových úchytiek, 
laminovanej drevotrieske a číremu bezpečnostnému sklu 
slúžiť vášmu domovu dlhé roky.

VARIABILNÝ PROGRAM CRUZ, pino aurelio / dub nelson, 1008530-.. 

KOMODA 
177,4 × 77 × 37,7 cm 
1008530-07

SEDACIA SÚPRAVA MADEIRA 
látka, 184 × 350 × 235 cm, výška 107–111 cm, lôžko 136 × 282 cm 
4577570-02

SEDACIA SÚPRAVA MADEIRA, látka, 4577570-.. 

JEDÁLENSKÝ STÔL 
160 × 76 × 90 cm 
512033-11
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VARIABILNÝ PROGRAM NORDI, dub artisan, 4597365-.. KOMODA 
90 × 134 × 40 cm 
4597365-02

VARIABILNÝ PROGRAM NORDI 
4597365-..  

Podľahli ste, tak ako mnohí, útulnému severské-
mu štýlu, jednoduchým nadčasovým líniám a prí-
rodným materiálom? Potom vo vašej domácnosti 
nesmie chýbať program Nordi, ktorý sa inšpiruje 
severskou prírodou, a ktorý zaujme každého priaz-
nivca štýlu hygge aj lagom. Nábytok Nordi dispo-
nuje zaoblenými hranami, ktoré dopĺňajú masívne 
drevené nôžky a celému setu dodávajú svieži mo-
derný vzhľad s kvapkou ľahkosti a vzdušnosti. Séria 
v teplom prírodnom dekore duba artisan s prvka-
mi v čiernom mate však nestojí len na dokonalom 
dizajne, ale aj na spracovaní. Samozrejmosťou je 
stabilná konštrukcia z kvalitnej drevotriesky s ABS 
hranami, úchytky so zaobleným vyfrézovaným pro-
filom alebo tvrdené dymové hnedé sklo, ktoré len 
vnáša do miestnosti ďalší prvok príjemnej sever-
skej atmosféry. Dolaďte si svoj domov do posled-
ného detailu! Jednotlivé skrinky a komody môžete 
ľubovoľne kombinovať medzi sebou, alebo siahnite 
po jednom výraznom prvku, ktorý bude vo vašej 
obývačke zastávať funkciu solitéra.

SEDACIA SÚPRAVA NEBOLO 
ekokoža, trojsedák, 209 × 100 cm, výška 97 cm, 1002804-21, dvojsedák,  
174 × 100 cm, výška 97 cm, 1002804-22, kreslo, 117 × 100 cm, výška 97 cm, 1002804-..

NÁSTENNÁ SKRINKA 
rôzne vzory a veľkosti 
141917-00–04
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VITRÍNA 
93 × 133 × 39 cm 
4597371-00

VARIABILNÝ PROGRAM DARK, dub ribbeck / tmavý kameň, 4597371-.. 

VITRÍNA 
53 × 197 × 39 cm 
4597371-01

TV STOLÍK 
153 × 54 × 39 cm 
4597371-03

 KOMODA 
103 × 89 × 39 cm 
4597371-05

KONFERENČNÝ STOLÍK 
104 × 68 × 44 cm 
4597371-06

NÁSTENNÁ POLICA 
102 × 31 × 17 cm 
4597371-04

VARIABILNÝ PROGRAM DARK 
4597371-..  

Nevšedná kombinácia duba Ribbeck a tma-
vého kameňa v spojení so zaujímavo rieše-
nými kovovými nohami dodáva tejto zostave 
nábytku moderný a nadčasový vzhľad. Ak 
hľadáte minimalistický nábytok s prvkami 
súčasného dizajnu, variabilný program Dark 
je pre vás ten pravý. Zahŕňa konferenčný 
stolík, TV stolík, praktickú komodu a vysokú 
vitrínu v dvoch šírkach, do ktorých prehľadne 
uložíte všetko, čo chcete mať vždy po ruke. 
Výrazný akcent každej miestnosti dodá  
štýlová nástenná polica v čiernej farbe, ktorá 
skvele poslúži na umiestnenie kníh, fotografií 
či vystavenie drobných dekorácií. Variabilný 
program Dark vďaka prírodným tmavším 
tónom ľahko zladíte s akýmkoľvek ďalším 
nábytkom i doplnkami v obývacej izbe, takže 
záleží len na vás, ako ich skombinujete.

POHOVKA BERLIN, umelá koža, 1002672-00, 01

 LÔŽKO 
190 × 110 cm

POHOVKA BERLIN 
umelá koža, 190 × 78 × 91 cm, lôžko 190 ×110 cm,  
1002672-..JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

MISA 
priemer 28 cm, výška 12 cm 
144409-00



VARIABILNÝ PROGRAM CARDIFF, vintage optika, 4600673-.. 

JEDÁLENSKÝ STÔL 
180 × 76 × 90 cm 
4600673-06

KOMODA 
109 × 129 × 40 cm 
4600673-05

VITRÍNA 
69 × 194 × 40 cm 
4600872-01

KONFERENČNÝ STOLÍK 
110 × 45 × 65 cm 
4597371-02

LAVICA 
126 × 49 × 40 cm 
4600673-07

VARIABILNÝ PROGRAM CARDIFF 
4600673-..  

Industriálny štýl je stále obľúbenejší - svoje 
miesto si nájde ako v rodinnom dome, tak v pr-
vom bývaní mladého páru alebo v byte starého 
mládenca. Charakteristickým prvkom tohto 
štýlu sú materiály, ktoré pripomínajú priestory 
starších priemyselných budov. Odhalené tehly, 
betón, oceľ a drevo sú pre neho typické. Inak to 
nie ani pri variabilnom programe Cardiff, ktorý 
v exkluzívnej optike mestského industriálne-
ho štýlu kombinuje imitáciu brúseného kovu s 
klasickými drevenými doskami. Efekt priemy-
selného dizajnu podčiarkujú kovové úchytky 
v šedom prevedení alebo kombinácia s čírymi 
sklenenými plochami. Zvoľte do svojho domo-
va tento štýl a vďaka širokému výberu jednot-
livých skriniek, políc, komôd, vitrín alebo sto-
lov ľahko vytvoríte interiér, ktorý bude nielen 
praktický, ale aj zaujímavý na pohľad.

SEDACIA SÚPRAVA STOCKHOLM 
tkaná látka, 200 × 77 cm, výška 86 cm, taburet 56 × 45 × 58 cm 
4599154-..-..

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

DEKORAČNÝ VANKÚŠ 
45 × 45 cm 
722150-04, 05



VARIABILNÝ PROGRAM ENJOY 
4591438-..  

Pokiaľ hľadáte trendy dizajn, ktorý je zároveň vkusný a originálny, potom je industriálny štýl práve pre 
vás. Pôsobí veľmi moderným dojmom a vyznačuje sa predovšetkým kombináciou surových materiálov, 
akými sú kov, drevo, tehla či betón. Variabilný program Enjoy je inšpirovaný štýlom priemyselných budov 
a zároveň vás nadchne minimalistickým vzhľadom a čistými líniami, ktoré skvele dopĺňa subtílne čierne 
podnožie. Vďaka nemu pôsobí nábytok moderne a vzdušne. Program Enjoy ponúka pestrú škálu možností 
a skvele sa hodí napríklad do obývacej izby. Nábytok disponuje bezúchytkovým otváraním na hornej 
hrane dvierok. Vybrať si môžete z troch dekorov. Povrchová úprava v bielom mate bude skvele ladiť aj s 
výraznejšími doplnkami, odvážnou výmaľbou a zapadne aj do minimalistických interiérov. Dekor duba 
artisan navodí útulnú atmosféru s nádychom prírody a grafitový variant bude originálnym osviežením 
modernej domácnosti.

VARIABILNÝ PROGRAM ENJOY, dub artisan / biela, 4591438-.. 

SEDACIA SÚPRAVA VIERA 
látka, 275 × 220 cm, výška 76–96 cm,  
lôžko 195 × 123 cm, 1002603-..

SEDACIA SÚPRAVA VIERA, látka, 1002603-.. 

RELAXAČNÉ KRESLO 
S PODNOŽKOU 
kreslo 71 × 105–92 × 75–108 cm,  
podnožka 44 × 31–40 × 42 cm,  
1000580-00, 01

TV STOLÍK BACKSTAGE 
dub sonoma / biela, 190 × 83 × 46 cm 
4588587-00

LAMPA PESARO 
výška 155 cm 
301399-00

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV



VARIABILNÝ PROGRAM LUCERA 
4602355-..  

Pokiaľ preferujete elegantný dizajn a máte radi ze-
mité odtiene, potom vás dozaista očarí nábytok z 
radu Lucera. Nežná kombinácia matnej šedej far-
by a veľmi obľúbeného duba artisan dodá akému-
koľvek priestoru atmosféru útulnosti a pohodlia. 
Vďaka zaobleným hranám predných plôch vytvá-
ra nábytok z variabilného systému Lucera dojem 
elegancie a luxusu. Navyše výborne zapadne do 
akejkoľvek domácnosti. Či už preferujete moderný, 
alebo tradičnejší štýl vybavenia, nábytok z radu 
Lucera s ním bude ladiť. Okrem dizajnu určite tiež 
oceníte praktické členenie úložného priestoru a 
LED osvetlenia pri vybraných prvkoch zo systému 
Lucera. Tento systém sa skvele hodí do obývačky, 
ale využijete ho aj v ďalších miestnostiach vašej 
domácnosti. Zásuvky a dvere skríň sú vybavené 
mechanizmom Soft Close, ktorý zaistí ich jemné 
zatvorenie. Celkový vzhľad nábytku Lucera dotvára 
úchytky v metalickom šedom odtieni.

VARIABILNÝ PROGRAM LUCERA, dub artisan / basalt, 4602355-.. 

SEDACIA SÚPRAVA COLOMBO 
látka, 296 × 227 cm, výška 81–103 cm 
4601936-00

SEDACIA SÚPRAVA COLOMBO, látka, 4601936-.. 

VITRÍNA 
62 × 203 × 37 cm 
4602355-06

KONFERENČNÝ STOLÍK 
120 × 45 × 65 cm 
4602355-07

KOMODA 
180 × 81 × 43 cm 
4602355-05

TV STOLÍK 
192 × 58 × 43 cm 
4602355-01

NÁSTENNÝ PANEL S POLICOU 
192 × 93 × 26 cm 
4602355-03

JEDÁLENSKÝ SET 
porcelán, rôzne druhy 
120069-01–16
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JEDÁLENSKÝ STÔL 
140-188 × 76 × 90 cm 
4605766-04

KOMODA 
156 × 86 × 40,5 cm 
4605766-02

VITRÍNA 
65,5 × 198 × 37,5 cm 
4605766-00

VITRÍNA 
111 × 156 × 37,5 cm 
4605766-01

TV STOLÍK 
156 × 68 × 40,5 cm 
4605766-05

POLICA 
135,5 × 17,5 × 21,5 cm 
4605766-03

VARIABILNÝ PROGRAM COLMAR, alpská biela, 4605766-.. 

VARIABILNÝ PROGRAM COLMAR 
4605766-..  

Čistota, hladké línie a jemný dizajn – to všetko 
vystihuje variabilný systém nábytku Colmar. 
Odtieň alpskej bielej v jemnom lesku dodá-
va nábytku na dojme exkluzivity a luxusu. 
Robustný rám zaisťuje stabilitu konštrukcie 
skríň, stolíkov i vitrín z variabilného progra-
mu. Zásuvky a dvierka skriniek sú doplnené 
o subtílne čierne úchytky, ktoré dotvárajú 
vzhľad minimalistického a moderného nábyt-
ku. Vzhľadom k čistým líniám, neutrálnemu 
bielemu odtieňu a minimalistickému vzhľadu 
ľahko skombinujete nábytok Colmar s ľubo-
voľnými doplnkami, osvetlením, vybavením 
aj výmaľbou v miestnosti. Variabilný program 
nábytku Colmar je určený predovšetkým do 
obývacích izieb, ale jednotlivé elementy je 
možné umiestniť aj v ďalších častiach bytu či 
domu, séria ponúka aj nábytok do jedálne. Iste 
oceníte aj veľkosť a členenie úložných priesto-
rov a vysokú kvalitu spracovania vonkajšej aj 
vnútornej konštrukcie nábytku.

SEDACIA SÚPRAVA PARIS, látka, 4593960-00

KRESLO NEXT 
83 × 110 × 93 cm 
4597490-00, 01, 02, 03, 04

SEDACIA SÚPRAVA PARIS 
látka, 267 × 188 cm, výška 90 cm, lôžko 151 × 223 cm 
4593960-01JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV



VARIABILNÝ PROGRAM JASMIN 
4594868-..  

Romantický nábytok z radu Jasmin si zamilujete doslova na prvý pohľad. Je inšpirovaný francúzskym vidiekom a 
štýlom provence, ktorý vsádza najmä na útulnosť, prírodné materiály a rustikálne prvky. V provensálskom inte-
riéri akoby na vás dýchla atmosféra stredomorského slnka, morského vzduchu a omamná vôňa levanduľových 
polí. Tento pôvabný štýl sa vyznačuje ozdobami a hojnosťou dekoratívnych vzorov. Nábytok Jasmin kombinuje 
bielu farbu s vrchnými doskami v dekore duba artisan. Ozdobné frézovanie predných plôch dodá nábytku Jasmin 
ešte viac na pôvabe a elegancii. Presklené dvierka vitrín ukrývajú dubové police, na ktorých pekne vyniknú drob-
né dekoratívne predmety či porcelánový a sklenený riad. Systém Jasmin je vhodný do jedální a kuchýň, ale per-
fektne zapadne aj do ďalších miestností v provensálskom štýle alebo s vybavením v dekore dreva či bielej farbe.

VARIABILNÝ PROGRAM JASMIN, biela / dub artisan, 4594868-.. 

SEDACIA SÚPRAVA SPEEDWAY 
látka, 262 × 224 cm, výška 79–95 cm,  
lôžko 185 × 125 cm, 524824-..

KRESLO CANTO 
81 × 100 × 97 cm 
4585132-00, 01, 02, 03

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

DEKORAČNÝ VANKÚŠ 
45 × 45 cm 
722150-02, 03



VARIABILNÝ PROGRAM KASSEL 
4600906-..  

Pokiaľ neholdujete moderným minimalistickým in-
teriérom v bielej farbe a máte radi originálne kúsky, 
potom je program Kassel pre vás tou pravou voľbou. 
Zaujímavý kontrast vytvára neobvyklú kombinácia 
„lát“ z rôznych farieb dreva a rámu s dekorom brú-
seného kovu. Rustikálny nábytok Kassel je inšpiro-
vaný moderným industriálnym štýlom, ktorý často 
kombinuje surové materiály, ako je betón, kov či 
drevo a efekt mierne zašlého dreva je tu veľmi žia-
duci. Systém nábytku Kassel disponuje stabilným 
antracitovým rámom a je doplnený o drevené predné 
plochy. Vo vašej domácnosti navodí originálnu vin-
tage atmosféru počiatku 20. storočia. Vitríny z radu 
Kassel majú presklené poličky, ktoré podčiarknu cel-
kový vzhľad tohto nábytku. Program je síce určený 
predovšetkým do obývacích izieb, ale jednotlivé kusy 
môžete umiestniť aj do iných miestností, kde ešte viac 
vyniknú.

VARIABILNÝ PROGRAM KASSEL, old style / fresco, 4600906-.. 

POLICA 
110 × 17 × 20 cm 
4600906-05

TV STOLÍK 
150 × 49,5 × 42 cm 
4600906-01

KONFERENČNÝ STOLÍK 
90 × 51,5 × 63 cm 
4600906-04

VITRÍNA 
78 × 192 × 35 cm 
4600906-00VITRÍNA 

78 × 114 × 35 cm 
4600906-02

POHOVKA ROY 
tkaná látka, 90 × 80 × 149 cm, lôžko 84 × 200 cm 
1008819-..

POHOVKA ROY, tkaná látka, 1008819-..

KOMODA 
135 × 86 × 35 cm 
4600906-03

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV

DEKORAČNÝ VANKÚŠ 
45 × 45 cm 
722150-00, 01



TV STOLÍK 
164 × 46 × 42 cm 
4608008-02

VARIABILNÝ PROGRAM LINATE, biela / dub truffle, 4608008-.. 

VITRÍNA 
85 × 143 × 42 cm 
4608008-03

JEDÁLENSKÝ STÔL 
160–200 × 76 × 90 cm 
4608008-10

KOMODA 
164 × 87 × 42 cm 
4608008-08

KONFERENČNÝ STOLÍK 
75 × 39 × 75 cm 
4608008-05

VITRÍNA 
64 × 194,5 × 42 cm 
4608008-09

VARIABILNÝ  
PROGRAM LINATE 
4608008-..  

Moderný minimalistický dizajn 
– to je variabilný program Linate. 
Na precíznej povrchovej úprave v od-
tieni lesklej bielej vás na prvý pohľad za-
ujmú detaily frézovanej linky v efektnom de-
kore duba truffle. Jemná dubová línia pretína 
celý nábytkový rad Linate, a dodáva mu tak 
nevšedný a nevtieravý minimalistický vzhľad. 
Zároveň tiež často slúži ako úchytka na otvo-
renie dverí skrinky. Zaoblené orámovanie skla 
dodá celej skrini eleganciu a pôsobí až mierne 
futuristickým dojmom. Tento moderný va-
riabilný program ponúka pestrú škálu mož-
ností a jednotlivé kusy nábytku môžete použiť 
doslova v celej vašej domácnosti. Navyše sa 
vďaka neutrálnym odtieňom a nevtieravému 
vzhľadu hodí do akejkoľvek domácnosti.

POLICA 
150 × 46 × 42 cm 
4608008-00

SEDACIA SÚPRAVA LIVORNO 
látka, 238 × 165 cm, výška 75–90 cm,  
lôžko 212 × 128 cm, 4598843-..

SEDACIA SÚPRAVA LIVORNO, látka, 4598843-.. 

JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV



VARIABILNÝ PROGRAM LYON, alpská biela / biela vysoký lesk, 512155-.. 

VARIABILNÝ PROGRAM LYON 
512155-..  

Máte radi originálne kúsky, ale zároveň nechcete, 
aby váš byt pôsobil minimalisticky a zjednotene? 
Možno vás zaujme práve variabilný systém Lyon, 
ktorého biele čelné povrchy majú originálne jed-
nostranné rámovanie s LED podsvietením, ktoré 
zvýrazňuje atypický tvar nábytku, ale celkovo 
pôsobí hlavne minimalistickým dojmom. Jem-
nosť bielej povrchovej úpravy a zaujímavo riešený 
geometrický dizajn vytvorí vo vašej domácnosti 
elegantnú a minimalistickú atmosféru, ktorá je 
kúzelná sama o sebe. Vďaka lesklej úprave navy-
še vytvára dojem luxusu a exkluzivity. Nábytkom 
z programu Lyon môžete zariadiť celý dom od ku-
chyne až po spálňu. Táto výnimočná kolekcia je 
síce určená pred predovšetkým do obývacej izby, 
jedálne či pracovne, ale bez ťažkostí zapadne aj 
do ďalších miestností.

REGÁL 
60 × 199 × 42 cm 
512155-16

KOMODA 
108 × 124 × 42 cm 
512155-15

VITRÍNA 
70 × 199 × 43 cm 
512155-19

PANEL 
130 × 28 × 20 cm 
512155-17

JEDÁLENSKÝ STÔL 
160–200 × 77 × 90 cm 
512155-18

VITRÍNA 
60 × 164 × 42 cm 
512155-21

KOMODA 
158 × 89 × 42 cm 
512155-20

SEDACIA SÚPRAVA AVANTI, látka s efektom brúsenej kože, 4594796-.. 

RELAXAČNÉ TV KRESLO 
83 × 83–109 × 92–170 cm  
4589241-00

SEDACIA SÚPRAVA AVANTI 
látka s efektom brúsenej kože, 223 × 255 cm,  
výška 77–97 cm, lôžko 122 × 192 cm, 4594796-00JEDNOTKA PRE VÁŠ DOMOV



ELEKTRICKÉ RELAXAČNÉ 
TV KRESLO 
85 × 78–106 × 98–167 cm 
4589244-00

SEDACIA SÚPRAVA DREAM 
látka, 275 × 183 cm, výška 71–86 cm, lůžko 128 × 250 cm 
4608040-00

TV STOLÍK VIVA 
dub riviera / biela - vysoký lesk, 200 × 46 × 40 cm 
3001373-..

POHOVKA LETTY DE LUXE 
látka, 226 × 96 × 106 cm, lôžko 160 × 202 cm, 
4578667-..

Nabídka platí do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR včetně e-shopu www.asko. cz a to - pokud 
není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do vyprodání zboží skladem. Pak si zákazník může zboží v uvedené 
době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, 
dopravy a montáže, včetně DPH. Společnost ASKO - NÁBYTEK si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného 
sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené  
v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Slevy se odečítají z doporučených 
maloobchodních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. 
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky. **Toto 
zboží není skladem, zákazník si jej může v době platnosti nabídky v prodejně objednat. Prospekt Katalog_Matrace_CZ. OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU

www.asko.cz
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BONELL

PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • PRAHA - ČAKOVICE • CHOMUTOV 
ČESKÉ BUDĚJOVICE • TÁBOR • OLOMOUC • TEPLICE • PLZEŇ 
ZNOJMO • ZLÍN • BRNO • MLADÁ BOLESLAV • HRADEC KRÁLOVÉ • 
HAVÍŘOV

Ponuka platí do vypredania zásob vo všetkých predajniach ASKO - NÁBYTOK v SR vrátane e-shopu www.asko.sk a to - ak nie 
je pri konkrétnom tovare uvedené inak - až do vypredania  tovaru skladom. Potom si zákazník môže tovar v uvedenej dobe 
v predajni objednať za rovnakých podmienok a cien. Chyby v tlači sú vyhradené. Ceny sú uvedené bez dekorácie, dopravy  
a montáže, vrátane DPH. Spoločnosť ASKO - NÁBYTOK si vyhradzuje právo zmien vo farbe a variante ponúkaného sortimentu, 
uvedené rozmery sú orientačné. Na prianie zákazníka zabezpečíme dopravu a montáž. Tovar zakúpený v kamennej predajni 
nezasielame na dobierku. Prospekt OKG01.

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
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