
1,23 zł 1,15   

wymiary(mm) cena cena

szer.x wys. x gł. NETTO BRUTTO UWAGI

2 075,61 zł 2 553,00   

komoda komoda

2 075,61 zł 2 553,00   

komoda, cena bez 

oświetlenia

komoda, cena 

bez oświetlenia

203,25 zł 250,00   

oświetlenie oświetlenie

2 268,29 zł 2 790,00   

komoda, cena bez 

oświetlenia

komoda,cena bez 

oświetlenia

PÓŁKA 1380x200x200 617,07 zł 759,00   

2 748,78 zł 3 381,00   

komoda, cena bez 

oświetlenia

komoda, cena 

bez oświetlenia

105,69 zł 130,00   

oświetlenie 

zewnętrzne

oświetlenie 

zewnętrzne

2 748,78 zł 3 381,00   

komoda, cena bez 

oświetlenia

komoda, cena 

bez oświetlenia

87,80 zł 120,00   

oświetlenie 

zewnętrzne

oświetlenie 

zewnętrzne

3 121,95 zł 4 416,00   

komoda, cena bez 

oświetlenia

komoda, cena 

bez oświetlenia

138,21 zł 170,00   

oświetlenie 

zewnętrzne

oświetlenie 

zewnętrzne

2 121,95 zł 2 610,00   

witryna, cena bez 

oświetlenia

witryna, cena bez 

oświetlenia

138,21 zł 170,00   

oświetlenie oświetlenie

2 580,49 zł 3 174,00   

witryna, cena bez 

oświetlenia

witryna, cena bez 

oświetlenia

121,95 zł 150,00   

oświetlenie oświetlenie

2 019,51 zł 2 484,00   

STÓŁ ST-1703 1150/1550x760x1150 2 292,68 zł 2 820,00   

stół okrągły, wkład 

(400mm) obrotowy 

uchylny chowany w stole

STÓŁ ST-1703 1400/1900x760x850 2 845,53 zł 3 500,00   

stół prostokątny, wkład 

(500mm) chowany w 

stole

STK 1040x355x700 1 514,63 zł 1 863,00   

SENALES

Lite drewno dębowe+okleina dębowa, szczotkowane i olejowany, fronty 

matowe, malowane na kolor: krem lub antracyt

bryła

KOMODA 05 1555x840x400

RTV 01 1555x720x400

KOMODA 01 1555x840x400

oświetlenie wewnętrzne-

półka+ zewnetrzne-

wieniec górny

oświetlenie zewnętrzne-

wieniec górny

oświetlenie wewnętrzne-

podświetlane półki

oświetlenie zewnętrzne-

wieniec górny

oświetlenie zewnętrzne-

wieniec górny

  Lewa                     Prawa

oświetlenie wewnętrzne-

podświetlane półki

BIELIŹNIARKA

       Lewa                 Prawa

663x1980x360

964x1670x360WITRYNA 02

KOMODA 02 1520x900x400

KOMODA 03 1520x900x400

KOMODA 04

WITRYNA 01 663x1980x360

2025x900x400

       Lewa                 Prawa



wymiary(mm)

szer.x wys. x gł.

KOMODA 01 900x820x400 2 748,78 zł 3 381,00   

KOMODA 02 1410x820x400 3 870,73 zł 4 761,00   
 2090x1220x2115 

zestaw 

(łóżko+zagłówek +2 

stoliki nocne)

4 422,76 zł 5 440,00   

 1582x1220x2115 

zestaw 

(łóżko+zagłówek)*
4 016,26 zł 4 940,00   

 2290x1220x2115 

zestaw 

(łóżko+zagłówek +2 

stoliki nocne)

4 609,76 zł 5 670,00   

 1782x1220x2115 

zestaw 

(łóżko+zagłówek)*
4 207,32 zł 5 175,00   

2490x1220x2115 

zestaw 

(łóżko+zagłówek+2 

stoliki nocne)

4 869,92 zł 5 990,00   

1982x1220x2115 

zestaw 

(łóżko+zagłówek)*
4 465,37 zł 5 492,40   

280,49 zł 345,00   

oświetlenie RGB 

zagłówka

oświetlenie RGB 

zagłówka

235,77 zł 290,00   

oświetlenie, lampki 

(2 szt)

oświetlenie, 

lampki (2 szt)

4 936,59 zł 6 072,00   

szafa, cena bez 

oświetlenia

szafa, cena bez 

oświetlenia

203,25 zł 250,00   

oświetlenie 

zewnętrzne

oświetlenie 

zewnętrzne

268,29 zł 330,00   

oświetlenie 

wewnetrzne

oświetlenie 

wewnetrzne

5 946,34 zł 7 314,00   

szafa, cena bez 

oświetlenia

szafa, cena bez 

oświetlenia

243,90 zł 300,00   

oświetlenie 

zewnętrzne

oświetlenie 

zewnętrzne

280,49 zł 345,00   

oświetlenie 

wewnetrzne

oświetlenie 

wewnetrzne

2 187,80 zł 2 691,00   

toaletka, cena bez 

oświetlenia

toaletka, cena 

bez oświetlenia

168,29 zł 207,00   

oświetlenie-

lampka(1szt)

oświetlenie-

lampka(1szt)

stoliki nocne, górne 

lampki oświetleniowe, 

oświetlenie zagłówka ze 

zmianą barwy, stylem, 

stelaż podnoszono-

uchylny z listwami 

sprężystymi pod 

materac

ŁÓŻKO 160

ŁÓŻKO 180

ŁÓŻKO 140

* przy zamówieniu łóżek bez stolików nocnych, klient nie ma możliwości 

później domówienia stolików nocnych

szafa okleinowana 

naturalna okleiną 

dębową, oświetlenie: 

zewnętrzne w 

pogrubieniach boków, 

wewnętrzne dzielone 

sekcyjnie tzn każda część 

szafy osobno załącza się 

automatycznie-czujnik 

ruchu

szafa okleinowana 

naturalna okleiną 

dębową, oświetlenie: 

zewnętrzne w 

pogrubieniach boków, 

wewnętrzne dzielone 

sekcyjnie tzn każda część 

szafy osobno załącza się 

automatycznie-czujnik 

ruchu

TOALETKA

1100x1460x470-

zestaw  

1100x1130x470-bez 

lustra

lampka górna, lustro, 

szuflady wyściełane 

ekoskórą

SZAFA 4D 2090x2145x640

SZAFA 3D 1590x2145x640

TIVOLI
Lite drewno dębowe szczotkowane, olejowane, fronty matowe, malowane 

na kolor: beż lub antracyt

bryła


