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MERILIN 160/180
2 - ÚP + výklopný rošt
6 - ÚP + výklopno-polohovací rošt

ADENA 
1 kreslo pevné
2 kreslo pevné
3P kreslo pevné
3R kreslo rozkladacie

MY SME VÁŠ NÁBYTOK

Ceny sú platné pre skladové kusy aj objednávky do výroby. RENDY: prevedenie látky JAZZ (JZ01 - JZ23). Za akciovú cenu výhradne 
boky č. 1. Na želanie zákazníka možno objednať prevedenie štandard. Ceny sú platné pre skladové kusy aj objednávky do výroby. 

Zostava ,,L” = DU-2RB / 2RB-DU, zostava ,,U” = B2P-ROH-2SR-DU / DU-2SR-ROH-2PB. Nohy drevené RV, morenie podľa vzorkovníka 
morenia. Vybrané prevedenia skladom. ADENA: prevedenie látky (PW02, 03, 06, 11-14, 16, 18, 22-39). Zostava 3R+1+1 za 795,- €; 

3R+2+1 za 899,- €. Vybrané prevedenia skladom. LIPARI: koženky (M01 - M10) alebo látky (ET15 - ET100). Nohy EVE dľa vzorkovníka 
morenia. Možno vybrať verziu 2 (zboku výklopné rošty) alebo 6 (výklopné polohovacie rošty). Vybrané prevedenia skladom. Šírky 160 

a 180 za jednotnú cenu. MERILIN: látky (ET15 - ET100) alebo koženky (M01 - M10, na čelo postele aj M01K, M06K, M09K). Nohy EVE 
podľa vzorkovníka morenia. Možno vybrať verziu 2 (zboku výklopné rošty) alebo 6 (výklopné polohovacie rošty). Vybrané prevedenia 

skladom. Šírky 160 a 180 za jednotnú cenu. Výrobca si vyhradzuje právo tlačových chýb, právo na zmenu alebu zrušenie letáku či jeho 
časti/í. Fotografi e sú ilustračné. Dekorácie na fotografi ách nemusia byť súčasťou výrobku.

LIPARI 160/180
2 - ÚP + výklopný rošt
6 - ÚP + výklopno-polohovací rošt
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Akciový leták
AKCIOVÉ CENY SÚ PLATNÉ NA OBJEDNÁVKY PRIJATÉ OD 1. 7. DO 31. 8. 2019.
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RENDY LUX bok č. 1
zostava “L“ DU-2RB
zostava “U” B2-ROH-2SR-DU
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