Ceník systémů VASA manager
platnost od 1.5.2013
Ceník systémů VASA manager "LEVEL"
Ceník systémů VASA manager "ROYAL"
Ceník systémů VASA manager "SQUARE"

* ceník doporučených prodejních cen *

Ceník systémů VASA manager
"LEVEL"
platnost od 1.5.2013
Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor
do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky může být termín
prodloužen).

* ceník doporučených prodejních cen *

ML1016-xxxx
MN508-xxxxx

LEVEL
X
/orientace přístavných
stolů a pantů dveří u
1-dveřových skříní/

XX

/dezén st. desky a pohledových částí/
/čela zásuvek kontejnerů, přístavná skříň komplet/
DB - dub přírodní
DP - dub pískový
TR - třešeň

XX /dezén nepohledových částí/
/korpusy kontejnerů, výztuže u jednacích
nástaveb, korpusy skříní, vnitřní plochy stolů /
SJ - šedostříbrná
AT - antracit

OR - ořech
DA - dub antracitový
MK - Makasar
WN - Wenge

X

/úchytka/
2 - tvar D, kov. zinek, rozt. 96 mm
6 - tvar širší C, hliník, rozt. 96 mm
M - tvar D, kov. zinek, rozt. 192 mm

Stolové desky o síle 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm - horní část pohledový dekor, dolní část nepohledový dekor), clona u
pracovních stolů ze 2 desek tl. 18 mm - vnitřní nepohledový dekor, vnější uskočená pohledový dekor. U jednacích stolů boky tl. 72 mm krajní části tl. 18 mm pohledový dekor, vlys 36x18 mm uprostřed nepohledový dekor. Lub u jednacích stolů tl. 18 mm z pohledového
dekoru. U konferenčního stolu boky tl. 36 mm. Vše ohraněno 2 mm silnou ABS hranou v dekoru deskového materiálu.
Kontejner a odkládací skříň - horní desky tl. 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm) - horní část pohledový dekor, spodní část nepohledový
dekor. Korpus kontejneru v nepohledovém dekoru. Odkládací skříň kompletně v pohledovém dekoru. Kontejner a odkládací skříň s
uzamykatelnou horní zásuvkou, centrální zámek za příplatek.
Skříně - korpusy skříní z LTD tl. 18 mm (záda tl. 8 mm v drážce) - kompletně v nepohledovém dekoru, se samostatnými horními krycími
deskami tl. 36 mm a krycími boky tl. 18 mm. Dveře skříní buď LTD tl. 18 mm nebo hliníkový rám tl. 20 mm a šíře 45 mm - sklo kouřové.
ABS hrany. Nohy s rektifikací 4x4x8 cm nebo rektifikační kluzáky v. 2 cm.

Stoly psací rovné, v. 75 cm
ML1016-xxxx
stůl psací

160 x 80 cm

ML1120-xxxx
stůl psací

9 590,-

200 x 90 cm

10 690,-

ML1118-xxxx
stůl psací

180 x 90 cm

9 990,-

Přístavný stůl a jednací přístavby, v. 75 cm
ML3016-xxxx

ML2012xxxxx
stůl přístavný

120 x 60 cm

jednací přístavba

5 310,-

L

160 x 80 cm

7 850,ML3012-xxxx
jednací přístavba

120 x 80 cm

6 790,-

Kontejner mobilní a odkládací skříň
ML6404-xxxxx
kontejner 4-zásuvkový
42 x 60 cm, v. 60 cm
pojízdný; jazýčkový zámek
v horní zásuvce
5 870,-

ML6412-xxxxx
skříňka přístavná
jazýčkový zámek v horní
zásuvce

LEVEL

120 x 50 cm, v. 60 cm

13 430,-

1
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

……-ZC
příplatek za centrální
zámek

1 730,-

Stoly jednací, v. 75 cm
ML1220-xxxx
stůl jednací

ML1733-xxxx

200 x 100 cm

stůl jednací

8 380,-

330 x 170 cm

30 940,-

Stůl konferenční nízký, v. 50 cm
MN2011-xxxx
stůl konferenční,
s odkladnou policí

110 x 60 cm

5 600,-

Skříně - vysoké - výška 183 cm (4 x police), s rektifikačními kluzáky v. 2 cm
MN5008-xxxxx
skříň policová

MN5428-xxxxx

80 x 42 cm

skříň 4-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

3 790,MN5208-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

skříň 4-dveřová
dveře LTD nízké a střední

13 060,MN5128-xxxxx

80 x 42 cm

skříň 2-dveřová
dveře vysoké prosklené

80 x 42 cm

5 460,-

14 000,-

MN5408-xxxxx

MN5204xxxxxx

80 x 42 cm

7 380,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

L

MN5108-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře LTD vysoké

80 x 42 cm

4 140,MN5424xxxxxx

80 x 42 cm

6 350,-

40 x 42 cm

L

skříň úzká 2-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

40 x 42 cm

7 930,-

MN5108-xxxxx
skříň 2-dveřová šatní,
dveře LTD vysoké, 1 x
police, 1x výsuvný věšák

80 x 42 cm

5 740,-

Skříně - střední - výška 111 cm (2 x police), s rektifikačními kluzáky v. 2 cm
MN3008-xxxxx
skříň policová

skříň 2-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

MN3004-xxxxx

80 x 42 cm

skříň úzká policová

2 700,-

2 350,-

MN3208-xxxxx

MN3204xxxxxx

80 x 42 cm

4 370,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

L

MN3108-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře LTD

80 x 42 cm

4 610,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

L

LEVEL

2
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

3 180,-

40 x 42 cm

3 300,MN3124xxxxxx

80 x 42 cm

10 290,-

40 x 42 cm

MN3104xxxxxx

MN3128-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře prosklené

40 x 42 cm

skříň úzká 1-dveřová
dveře prosklené

L

40 x 42 cm

6 140,-

Skříně - nízké - výška 75 cm (1 x police), s rektifikačními kluzáky v. 2 cm
MN2008-xxxxx
skříň policová

skříň 2-dveřová
dveře LTD

MN2004-xxxxx

80 x 42 cm

skříň úzká policová

40 x 42 cm

2 080,-

1 820,-

MN2108-xxxxx

MN2104xxxxxx

80 x 42 cm

3 750,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

L

40 x 42 cm

2 650,-

MN2128-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře prosklené

80 x 42 cm

8 620,-

Krycí boky - tl. 18 mm a krycí desky na skříně - tl. 36 mm (dle délky sestavy skříní)
ML0075-xx
krycí boky
(1 pár)

krycí boky
(1 pár)

krycí boky
(1 pár)

krycí deska

1,8 x 42,2 cm, v. 75 cm

krycí deska

123,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

600,-

1 820,-

ML0111-xx

ML0160-xx

1,8 x 42,2 cm, v. 111 cm

krycí deska

163,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

840,-

2 080,-

ML0182-xx

ML0200-xx

1,8 x 42,2 cm, v. 182 cm

krycí deska

203,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

1 260,-

2 340,-

ML0080-xx

ML0240-xx

83,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

1 540,-

LEVEL

ML0120-xx

3
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

krycí deska

243,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

2 580,-

LEVEL

4
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

Standardní dekory a standardní barevné kombinace,
úchytky pro výrobkovou řadu

LEVEL
___________________________________________________________________
Laminovaná dřevotřísková deska – pohledové části, čelní plochy – stolové
desky, boky stolů z vnější strany a vnější lub, luby jednacích stolů, čela
zásuvek, přístavná skříň komplet, dveře a krycí desky skříní, … :
WN – Wenge

TR – třešeň

OR - ořech

DB – dub přírodní

DA – dub antracitový

DP – dub pískový

MK - Makasar

4
LEVEL

________________________________________________________

Laminovaná dřevotřísková deska – nepohledové části – korpusy skříní a
kontejnerů, boky stolů z vnitřní strany a vnitřní lub, … :
SJ – šedostříbrná

AT - antracit

____________________________________________________________

Úchytky pro řadu LEVEL:
• typ č. 2 – kovová, hranatá, rozteč 96 mm, zinek

•

typ č. 6 – kovová, širší oblouček, rozteč 96 mm, hliník

• typ „M“ – kovová, hranatá, rozteč 192 mm, barva stříbrná

5
LEVEL

Ceník systémů VASA manager
"ROYAL"
platnost od 1.5.2013
Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor
do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky může být termín
prodloužen).

* ceník doporučených prodejních cen *

MR1118xxxxxx
MN5008-xxxxx

ROYAL
X

XX

/orientace rohových
stolů, kontejnerů a pantů
dveří u 1-dveřových
skříní/

XX /dezén nepohledových částí/
/korpusy skříní, výztuže u jednacích
nástaveb, sokly kontejnerů a příst. skříní/
SJ - šedostříbrná
AT - antracit

/dezén st. desky a pohledových částí/
/čela zásuvek a korpusy kontejnerů, přístavná
skříň komplet, krycí desky/
DB - dub přírodní
DP - dub pískový
TR - třešeň
OR - ořech
DA - dub antracitový
MK - Makasar
WN - Wenge

X

/úchytka/
2 - tvar D, kov. zinek, rozt. 96 mm
6 - tvar širší C, hliník, rozt. 96 mm
M - tvar D, kov. zinek, rozt. 192 mm

Stolové desky o síle 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm - horní část pohledový dekor, dolní část nepohledový dekor), boky pracovních
stolů ze 2 desek tl. 18 mm - obě části v pohledovém dekoru. ABS hrany v dekoru deskového materiálu. Sokly, podnože jednacího stolu,
vyztužení pod stolovými deskami u jednacích nástaveb atp. - v nepohledovém dekoru.
Kontejnery, přístavná skříň a odkládací skříň - horní desky tl. 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm) - horní část pohledový dekor, spodní část
nepohledový dekor. Veškeré ostatní části nábytku v pohledovém dekoru. Kontejnery a přístavné skříně s uzamykatelnou horní zásuvkou,
centrální zámek za příplatek.
Skříně - korpusy skříní z LTD tl. 18 mm (záda tl. 8 mm v drážce) - kompletně v nepohledovém dekoru, pohledové i ze zadní strany, se
samostatnými horními krycími deskami tl. 36 mm. Dveře skříní buď LTD tl. 18 mm nebo hliníkový rám tl. 20 mm a šíře 45 mm - sklo
kouřové.

Stoly psací rovné s přístavným kontejnerem, v. 75 cm
MR1118xxxxxx

R

stůl psací

180 x 90 cm

pravý / levý
R/L

19 520,-

MR1122xxxxxx

R

stůl psací

220 x 90 cm

pravý / levý
R/L

20 190,-

rohové pracoviště

220 x 200 cm

pravé / levé
R/L

27 690,-

MR1120xxxxxx

R

stůl psací

200 x 90 cm

pravý / levý
R/L

19 850,-

Stoly psací rohové s přístavnou skříní, v. 75 cm
MR2218xxxxxx

L

rohové pracoviště

180 x 200 cm

pravé / levé
R/L

26 980,-

MR2222xxxxxx

L

MR2220xxxxxx

L

rohové pracoviště

200 x 200 cm

pravé / levé
R/L

27 340,-

Přístavný stůl a jednací přístavby, v. 75 cm
MR2012-xxxx
stůl přístavný

120 x 60 cm

MR3016-xxxx
jednací přístavba

5 160,-

160 x 80 cm

7 060,MR3012-xxxx
jednací přístavba

120 x 80 cm

6 050,-

ROYAL

1
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

Kontejner mobilní a odkládací skříň
MR6404-xxxxx
kontejner 4-zásuvkový
pojízdný; jazýčkový zámek
v horní zásuvce

….-ZC

44 x 60 cm, v. 53 cm

5 870,příplatek za centrální
zámek

1 730,-

MR6415-xxxxx
skříň odkládací;
jazýčkový zámek v horní
zásuvce

148 x 60 cm, v. 60 cm

14 130,-

Stůl jednací, v. 75 cm
MR1220-xxxx
stůl jednací

200 x 100 cm

7 730,-

Stůl konferenční nízký, v. 50 cm
MN2011-xxxx
stůl konferenční,
s odkladnou policí

110 x 60 cm

5 600,-

Skříně - vysoké - výška 183 cm (4 x police), s rektifikačními kluzáky v. 2 cm
MN5008-xxxxx
skříň policová

MN5428-xxxxx

80 x 42 cm

skříň 4-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

3 790,MN5208-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

skříň 4-dveřová
dveře LTD nízké a střední

13 060,MN5128-xxxxx

80 x 42 cm

skříň 2-dveřová
dveře vysoké prosklené

80 x 42 cm

5 460,-

14 000,-

MN5408-xxxxx

MN5204xxxxxx

80 x 42 cm

7 380,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

L

MN5108-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře LTD vysoké

80 x 42 cm

4 140,MN5424xxxxxx

80 x 42 cm

6 350,-

40 x 42 cm

L

skříň úzká 2-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

40 x 42 cm

7 930,-

MN5108-xxxxx
skříň 2-dveřová šatní,
dveře LTD vysoké, 1 x
police, 1x výsuvný věšák

80 x 42 cm

5 740,-

Skříně - střední - výška 111 cm (2 x police), s rektifikačními kluzáky v. 2 cm
MN3008-xxxxx
skříň policová

skříň 2-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

ROYAL

MN3004-xxxxx

80 x 42 cm

skříň úzká policová

40 x 42 cm

2 700,-

2 350,-

MN3208-xxxxx

MN3204xxxxxx

80 x 42 cm

4 370,-

2
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

L

40 x 42 cm

3 180,-

MN3108-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře LTD

MN3104xxxxxx

80 x 42 cm

4 610,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

L

MN3128-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře prosklené

3 300,MN3124xxxxxx

80 x 42 cm

10 290,-

40 x 42 cm

skříň úzká 1-dveřová
dveře prosklené

40 x 42 cm

skříň úzká policová

40 x 42 cm

L

6 140,-

Skříně - nízké - výška 75 cm (1 x police), s rektifikačními kluzáky v. 2 cm
MN2008-xxxxx
skříň policová

skříň 2-dveřová
dveře LTD

MN2004-xxxxx

80 x 42 cm

2 080,-

1 820,-

MN2108-xxxxx

MN2104xxxxxx

80 x 42 cm

3 750,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

L

40 x 42 cm

2 650,-

MN2128-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře prosklené

80 x 42 cm

8 620,-

Krycí desky na skříně - tl. 36 mm (dle délky sestavy skříní)
MR0080-xx
krycí deska

krycí deska

80,4 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

200,4 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

2 340,-

MR0120-xx

MR0240-xx

120,4 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

MR0160-xx
160,4 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

2 080,-

ROYAL

krycí deska

1 540,-

1 820,-

krycí deska

MR0200-xx

3
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

krycí deska

240,4 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm

2 580,-

ROYAL

4
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

Standardní dekory a standardní barevné kombinace,
úchytky pro výrobkovou řadu

ROYAL
___________________________________________________________________
Laminovaná dřevotřísková deska – pohledové části, čelní plochy – stolové
desky, kontejnery a přístavné skříně komplet, dveře a krycí desky skříní, … :
WN – Wenge

TR – třešeň

OR - ořech

DB – dub přírodní

DA – dub antracitový

DP – dub pískový

MK - Makasar

ROYAL

4

__________________________________________________________

Laminovaná dřevotřísková deska – nepohledové části – korpusy skříní, výztuže
u jednacích nástaveb, … :
SJ – šedostříbrná

AT - antracit

____________________________________________________________

Úchytky pro řadu ROYAL:
• typ č. 2 – kovová, hranatá, rozteč 96 mm, zinek

•

typ č. 6 – kovová, širší oblouček, rozteč 96 mm, hliník

• typ „M“ – kovová, hranatá, rozteč 192 mm, barva stříbrná

ROYAL

5

Ceník systémů VASA manager
"SQUARE"
platnost od 1.5.2013
Prvky v tomto ceníku budou připraveny na skladě Nábytek VASA spol. s r.o., Tábor
do čtyř až pěti týdnů od závazné objednávky (dle velikosti objednávky může být termín
prodloužen).

* ceník doporučených prodejních cen *

MS1020-xxxx
MS5108-xxxxx

SQUARE
X /stoly, dveře,
krycí desky/
- - symetrické
L - tvar / závěsy /
zaoblení - vlevo
R - tvar / závěsy /
zaoblení - vpravo

XX

/dezén st. desek,
kontejnerů a odkl.skříní,
korpusů a dveří skříní/
DP - dub pískový
OR - ořech
DA - dub antracitový
WN - Wenge

XX /barva kovových prvků -

X

/úchytka/

- podnože, clony/
44 - stříbrná - hladká
22 - stříbrná - matná jemná textura

(záda skříní standardně v provedení - SJ - šedostříbrná)

2 - tvar D, kov. zin.,
rozt. 96 mm
6 - tvar širší C, hliník,
rozt. 96 mm
M - tvar D, kov. zin.,
rozt. 192 mm

Stolové desky o síle 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm), ABS hrany. Podnože kovové čtvercového průřezu 8x8 cm, pod stolovou deskou
zúžení nohy na 4x4x8 cm a propojení spojovacími tyčemi, výšková rektifikace. Možno doplnit čelní clony buď z LTD tl. 18 mm nebo
perforovaného plechu tl. 1 mm.
Kontejnery mobilní (s kolečky) a odkládací skříně (nohy 4x4x8 cm s rektifikací nebo rektifikační kluzáky v. 2 cm) s horní deskou tl. 36 mm,
vše ostatní tl. 18 mm (záda přístavné skříně tl. 8 mm v drážce), se zásuvkami s centrálním uzamykáním (tužkovník + 3 x zásuvka nebo
tužkovník + 1 x zásuvka + 1 x zásuvka na závěsné desky), dveře přístavné skříně bez zámků - možno doplnit zámky jazýčkové. ABS
Kontejnery přístavné (s rektifikačními kluzáky) s horními deskami rovnými nebo tvarovými tl. 36 mm, vše ostatní tl. 18 mm, se zásuvkami s
centrálním uzamykáním (tužkovník + 4 x zásuvka nebo tužkovník + 2 x zásuvka + 1 x zásuvka na závěsné desky). ABS hrany.
Skříně - korpusy skříní z LTD tl. 18 mm (záda tl. 8 mm v drážce - standardně v provedení šedostříbrném), se samostatnými horními
krycími deskami tl. 36 mm. Dveře skříní buď LTD tl. 18 mm nebo hliníkový rám tl. 20 mm a šíře 45 mm - sklo kouřové. ABS hrany. Nohy s
rektifikací 4x4x8 cm nebo rektifikační kluzáky v. 2 cm.

Stoly základní rovné, v. 76 cm
MS1016-xxxx
stůl pracovní rovný, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

MS1118-xxxx
stůl pracovní rovný, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

160 x 80 cm

10 680,MS1018-xxxx

stůl pracovní rovný, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

11 230,MS1120-xxxx

stůl pracovní rovný, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

180 x 80 cm

10 930,MS1020-xxxx

stůl pracovní rovný, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

180 x 90 cm

200 x 90 cm

11 590,MS1122-xxxx

stůl pracovní rovný, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

200 x 80 cm

11 630,-

220 x 90 cm

11 940,-

Stoly základní tvarové, v. 76 cm
MS4118xxxxx
stůl pracovní tvarový, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

L

180 x 100/80 cm

12 990,MS4120xxxxx

stůl pracovní tvarový, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

MS4122xxxxx
stůl pracovní tvarový, 4 x
podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

L

200 x 100/80 cm

13 420,-

Přístavný stůl k základním stolům rovným, v. 76 cm
MS2013-xxxx
stůl přístavný
2 x podpěrná noha bez
spojovacích tyčí

130 x 65 cm

4 590,-

SQUARE

1
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

220 x 100/80 cm

13 850,-

-

Jednací přístavby, v. 76 cm
MS3016-xxxx-80
jednací přístavba
160 x 80 cm
2 x podpěrná noha se
spojovacími tyčemi; pro
základní stůl hloubky 80 cm 8 420,-

MS3013-xxxx
jednací přístavba
2 x podpěrná noha bez
spojovacích tyčí

130 x 80 cm

4 860,-

MS3016-xxxx-90
jednací přístavba
160 x 80 cm
2 x podpěrná noha se
spojovacími tyčemi; pro
základní stůl hloubky 90 cm 8 420,-

Stoly jednací, v. 76 cm
MS1220-xxxx
stůl jednací rovný,
4 x podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

200 x 100 cm

11 090,-

MS1226-xxxx
stůl jednací rovný,
4 x podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

MS0532-xxxx
stůl jednací sud,
4 x podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

200 x 110/80 cm

13 110,-

260 x 100 cm

12 370,MS0531-xxxx

stůl jednací sud,
4 x podpěrná noha se
spojovacími tyčemi

260 x 110/80 cm

14 420,-

Stůl konferenční nízký, v. 50 cm
MS2011-xxxx
stůl konferenční,
4 x podpěrná noha bez
spojovacích tyčí

110 x 60 cm

6 130,-

Podpěrná noha - 8x8 cm, výška 72,5 cm, rektifikace
MS0808-xx
podpěrná noha kovová
s výškovou rektifikací

8 x 8 cm

960,-

Clony čelní k základním stolům, vč. držáků
MS0422-xxxx
clona LTD,
tl. 18 mm

clona LTD,
tl. 18 mm

pro stůl 220 cm, v.35 cm

MS0322-xx
clona perforovaný plech,
tl. 1 mm

1 310,-

2 200,-

MS0420-xxxx

MS0320-xx

pro stůl 200 cm, v.35 cm

clona perforovaný plech,
tl. 1 mm

1 200,-

clona LTD,
tl. 18 mm

pro stůl 180 cm, v.35 cm

MS0318-xx
clona perforovaný plech,
tl. 1 mm

pro stůl 180 cm, v.35 cm

1 120,-

1 800,-

MS0416-xxxx

MS0316-xx

pro stůl 160 cm, v.35 cm

1 060,-

SQUARE

pro stůl 200 cm, v.35 cm

1 950,-

MS0418-xxxx
clona LTD,
tl. 18 mm

pro stůl 220 cm, v.35 cm

2
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

clona perforovaný plech,
tl. 1 mm

pro stůl 160 cm, v.35 cm

1 560,-

Kontejnery mobilní (s kolečky) a odkládací skříně (s rektifikačními nohami v. 8 cm nebo rektifikačními kluzáky

v.

2 cm) - výška s rektifikačními nohami 62 cm, výška s rektifikačními kluzáky 56 cm - v případě použití kluzáků připište za kód
skříně -K a odečtěte z ceny částku 1000,kontejner 4-zásuvkový
mobilní, centrální uzamykání

MS6404-xxxxx

skříň přístavná,
4-zásuvková část s
centrálním uzamykáním

43 x 58 cm, v. 61 cm

5 130,kontejner 3-zásuvkový
mobilní, centrální
uzamykání, s rámem
na závěsné desky ve spodní
zásuvce

MS6413-xxxxx
129,5 x 58 v. 62 cm

11 430,-

MS6304-xxxxx

MS6313-xxxxx

43 x 58 cm, v. 61 cm

skříň přístavná,
3-zásuvková část s
centrálním uzamykáním,

129,5 x 58 v. 62 cm

5 040,-

s rámem na závěsné desky
ve spodní zásuvce

11 340,-

Kontejnery přístavné k rovným stolům s prodlouženou horní deskou, v. 76 cm, rektifikační kluzáky v. 2 cm
MS7513-xxxxx
kontejner 5-zásuvkový
přístavný; centrální
uzamykání

MS7413-xxxxx

130/43 x 65 cm, v. 76 cm

kontejner 4-zásuvkový
přístavný; centrální
uzamykání, s rámem na
závěsné desky ve spodní
zásuvce

7 720,MS7516-xxxxx

kontejner 5-zásuvkový
přístavný; centrální
uzamykání

130/43 x 65 cm, v. 76 cm

7 630,MS7416-xxxxx

160/43 x 65 cm, v. 76 cm

kontejner 4-zásuvkový
přístavný; centrální
uzamykání, s rámem na
závěsné desky ve spodní
zásuvce

8 620,-

160/43 x 65 cm, v. 76 cm

8 530,-

Kontejnery přístavné k tvarovým stolům s prodlouženou horní deskou, v. 76 cm, rektifikační kluzáky v. 2 cm
MS9518xxxxxx
kontejner 5-zásuvkový
přístavný; centrální
uzamykání; 1 x podpěrná
noha MS0808

MS9418xxxxxx

180/43 x 65 cm, v. 76 cm

kontejner 4-zásuvkový
180/43 x 65 cm, v. 76 cm
přístavný; centrální
uzamykání, s rámem na
závěsné desky ve spodní
10 980,zásuvce; 1 x podpěrná noha
MS0808

11 070,-

L

L

Skříně - vysoké - výška 189 cm, 4 x police, vč. rektifikačních nohou výšky 8 cm (nebo výška 183 cm s rektifikačními kluzáky
v. 2 cm - v případě použití kluzáků připište za kód skříně -K a odečtěte z ceny částku 1000,- (u MS5604 - 750,-); nutno doplnit krycí
desku dle konkrétní délky sestavy skříní

MS5008-xxxx
skříň policová

skříň 2-dveřová
dveře LTD vysoké

MS5004-xxxx

80 x 40 cm

skříň úzká policová

5 010,-

4 160,-

MS5108-xxxxx

MS5104xxxxxx

80 x 42 cm

7 470,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD vysoké

MS5404xxxxxx

80 x 42 cm

8 430,-

skříň úzká 2-dveřová
dveře LTD nízké a střední

L

MS5208-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře nízké LTD s nikou

SQUARE

3
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

40 x 42 cm

5 910,MS5204xxxxxx

80 x 42 cm

6 610,-

40 x 42 cm

5 390,-

L

MS5408-xxxxx
skříň 4-dveřová
dveře LTD nízké a střední

40 x 40 cm

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

L

40 x 42 cm

4 960,-

MS5428-xxxxx
skříň 4-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

MS5424xxxxxx

80 x 42 cm

13 490,-

L

skříň úzká 2-dveřová
dveře LTD nízké a střední
prosklené

MS5604-xxxx
skříň rohová

40 x 42 cm

8 400,MS5508-xxxxx

40 x 40 cm

skříň 2-dveřová šatní
dveře LTD vysoké, 1 x
police, 1x výsuvný věšák

4 550,-

80 x 42 cm

6 810,-

Skříně - střední - výška 117 cm, 2 x police, vč. rektifikačních nohou výšky 8 cm, (nebo výška 111 cm s rektifikačními kluzáky
v. 2 cm) - v případě použití kluzáků připište za kód skříně -K a odečtěte z ceny částku 1000,- (u MS3604 - 750,-); nutno doplnit
krycí desku dle konkrétní délky sestavy skříní

MS3008-xxxx
skříň policová

skříň 2-dveřová
dveře LTD

MS3004-xxxx

80 x 40 cm

skříň úzká policová

4 160,-

3 500,-

MS3108-xxxxx

MS3104xxxxxx

80 x 42 cm

5 980,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

L

MS3208-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

80 x 42 cm

5 760,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD nízké s nikou

L

4 410,-

40 x 42 cm

4 300,MS3124xxxxxx

80 x 42 cm

11 040,-

40 x 42 cm

MS3204xxxxxx

MS3128-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře prosklené

40 x 40 cm

skříň úzká 1-dveřová
dveře prosklené

L

40 x 42 cm

6 940,-

MS3604-xxxx
skříň rohová

40 x 40 cm

3 440,-

Skříně - nízké - výška 81,5 cm, 1 x police, vč. rektifikačních nohou výšky 8 cm, (nebo výška 75 cm s rektifikačními kluzáky v.
2 cm) - v případě použití kluzáků připište za kód skříně -K a odečtěte z ceny částku 1000,- (u MS2604 - 750,-); nutno doplnit krycí
desku dle konkrétní délky sestavy skříní
MS2008-xxxx
skříň policová

skříň 2-dveřová
dveře LTD

MS2004-xxxx

80 x 40 cm

skříň úzká policová

3 280,-

2 860,-

MS2108-xxxxx

MS2104xxxxxx

80 x 42 cm

4 880,-

skříň úzká 1-dveřová
dveře LTD

L

MS2128-xxxxx
skříň 2-dveřová
dveře prosklené

9 120,-

80 x 42 cm

2 880,-

SQUARE
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40 x 42 cm

3 660,MS2124xxxxxx

80 x 42 cm

MS2604-xxxx
skříň rohová

40 x 40 cm

skříň úzká 1-dveřová
dveře prosklené

L

40 x 42 cm

5 780,-

Krycí desky na skříně - tl. 36 mm (dle délky sestavy skříní)
MS0080-xx
krycí deska rovná

MS1080xxx

80,4 x 42 cm

1 540,-

krycí deska tvarová
pravá nebo levá

R

120,4 x 42 cm

1 820,-

krycí deska tvarová
pravá nebo levá

R

MS0160-xx
krycí deska rovná

krycí deska tvarová
pravá nebo levá

krycí deska tvarová
pravá nebo levá

R

MS0240-xx
krycí deska rovná

SQUARE

202 x 42 cm

2 760,MS1240xxx

240,4 x 42 cm

2 580,-

162,4 x 42 cm

MS1200xxx

200,4 x 42 cm

2 340,-

2 120,-

2 430,-

R

MS0200-xx
krycí deska rovná

122,4 x 42 cm

MS1160xxx

160,4 x 42 cm

2 080,-

1 770,MS1120xxx

MS0120-xx
krycí deska rovná

82,4 x 42 cm

krycí deska tvarová
pravá nebo levá

R

5
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

242 x 42 cm

3 090,-

SQUARE

6
* ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH *

Standardní dekory a standardní barevné kombinace,
úchytky pro výrobkovou řadu

SQUARE
___________________________________________________________________
Laminovaná dřevotřísková deska – stolové desky, čelní clony, kontejnery a
přístavná skříň komplet, skříně komplet (kromě zad), krycí desky skříní:
DP – dub pískový

DA – dub antracitový

OR - ořech

WN – Wenge

___________________________________________________________

Laminovaná dřevotřísková deska – nepohledové části – pouze záda skříní:
SJ – šedostříbrná

____________________________________________________________

SQUARE

6

Kovové prvky – podnože, spojovací tyče, čelní clony:
22 – stříbrná matná

44 – stříbrná hladká

____________________________________________________________

Úchytky pro řadu SQUARE:
• typ č. 2 – kovová, hranatá, rozteč 96 mm, zinek

•

typ č. 6 – kovová, širší oblouček, rozteč 96 mm, hliník

• typ „M“ – kovová, hranatá, rozteč 192 mm, barva stříbrná

SQUARE
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