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PRECIZNÍ ROZKLÁDACÍ
mechanismus stolu Metró se právem
řadí k nejoblíbenějším jídelním stolům.
Lze pohodlně rozložít jednou rukou.
Nohy a rám v lesklém nebo matném
laku v různých odstínech, deska vč.
rozkladu ze skla či dřeva v různých
úpravách. Cena stolu na obrázku (bílá
konstrukce, dubová deska, rozměr
180 x 250 cm) je 107 450 Kč.
JV POHODA, www.jvpohoda.cz

JÍDELNÍ STŮL MILLENIUM na středové noze se nabízí
v různých rozměrech, široké škále odstínů i materiálů. Vyrábí se
jako fixní nebo v rozkládací variantě. Skvěle ho doplňuje jídelní
židle Alfa s masivní dřevěnou podnoží a snímatelným potahem
podle vlastního výběru. Cena stolu od 70 877 Kč. Cena židle
od 14 535 Kč. CASA MODERNA, www.casamoderna.cz

JÍDELNÍ STŮL MILLENIUM

BOMBO JE NÁZEV STOLU

BOMBO JE NÁZEV STOLU, který
výrobce nabízí v pevné i rozkládací
variantě. Horní deska se zaoblenými rohy
je k dodání v několika úpravách skla
nebo dřeva. Podnože pak můžete vybírat
ze tří odstínů. Cena od 39 400 Kč.
JV POHODA, www.jvpohoda.cz
MODEL ELITE S JÍDELNOU patří
k prémiové kuchyni Hanák.
V provedení lak bílá polar, vysoký
lesk/dýha jasan carbon je novinkou
roku 2017. Obývací stěna HANÁK
s dýhovaným obkladem je identická
s provedením kuchyně. Židle
z limitované kolekce HANÁK. Novinka,
cena bude zveřejněna v květnu 2017.
HANÁK NÁBYTEK,
www.hanak-nabytek.cz

DO SESTAVY TONON patří stůl
s názvem Salt& Pepper. Výběrem
různých druhů dřeva na desku a barvy
na kovové podnoží se docílí originality
každého kusu. Židle Step se nabízejí
v různých provedeních sedáku i noh.
Novinkou je sedák z polyuretanu.
Cena stolu od 65 000 Kč, cena židle
od 10 000 Kč. INETRIÉRY ARFO,
www.interiery-arfo.cz

DO SESTAVY TONON

POUZE 15 KUSŮ jídelních stolů od
designéra Marca Sousy bude
vyrobeno v rámci limitované edice
STONE pro portugalskou značku
Bateye. Robustní stůl z masivu je celý
ručně potažený plátkovým zlatem.
Rozměry (délka desky/šířka/výška)
300 x 110 x 78 cm. Cena
13 489 EUR. BATEYE,
www.bateye.com
NEZNIČITELNOU KERAMICKOU
DESKU v mnoha provedeních
v kombinaci s dřevěným podnožím
nabízí jídelní stůl Hülsta T30.Cena
stolu od 91 700 Kč. Židle S300
v kombinaci kůže/koc od 12 824 Kč.
HOMESTYLE, www.homestyle.cz
POUZE 15 KUSŮ

MODEL ELITE S JÍDELNOU

PRÉMIOVÁ KUCHYNĚ Hanák, model
Comfort, nabízí pohodlnou jídelní část,
tvořenou napojením na pracovní desku.
Provedení lak champagne, vysoký
lesk/dýha dub rustikální šedý.
Interiér je kompletně vybaven nábytkem
HANÁK. Obývací stěna a konferenční
stolek KS03 jsou ve stejném provedení
jako kuchyně. HANÁK NÁBYTEK,
www.hanak-nabytek.cz
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