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Výrobce si vyhrazuje právo změny sortimentu nebo provedení bez předchozího 

upozornění.

Popisy konkrétních provedení jsou pouze orientační, pro přesnější specifikaci 

vyhledejte konkrétní provedení pod číselným označením v nafoceném vzorníku, který 

je součástí katalogu.



CALIX
Design by Point

Rozkládací kovový stůl s rámem z epoxidovaného lakovaného kovu.

Lakovaná  horní deska o tl. 18mm.

1  Kód  08CAL160 160x115x76 cm 4-8 míst

počet kartónů

Rám a nohy: lakovaný kov 04-08

Top: lak 92-95

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

CALIX 160 lakovaná ocel lakovaná ocel lak lak

art. 08CAL160…

04 bílá 04 bílá 95 bílá lesklá 95 bílá lesklá 21 830,-

08 černá 08 černá 92 černá lesklá 92 černá lesklá



Delta
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl s fixní podnoží z epoxidované lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací deska z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (1kus uložen pod horní deskou).

1  Kód  08DE1120 120x80xv. 76 4-6 míst

2  Kód  08DE1140 140x80xv. 76 6-8 míst

počet kartónů

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5 !-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5 !-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

DELTA 120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08DE1120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 24 280,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7  jilm L7  jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 24 420,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 18 100,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

DELTA 140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08DE1140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 25 090,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7  jilm L7  jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 25 280,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 19 430,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



Delta Plus
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl z epoxidované lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích, s možností až 3 rozklád.desek.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací desky z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm ( uloženy pod horní deskou).

1  Kód  08DEL120 120x80xv. 76 4-10 míst

2  Kód  08DEL140 140x80xv. 76 6-12 míst

počet kartónů

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5 !-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5 !-L6-L7-85-88-8B-8A

1 prodlužovací deska je v balení

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

DELTA PLUS  120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08DEL120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina  L5 kamenina 27 750,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7  jilm L7  jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 28 310,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 21 240,-

8A  bílý modřín 8A  bílý modřín

Příplatek za 2. přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2. přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

DELTA PLUS 140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08DEL140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 29 570,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7  jilm L7  jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 29 570,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 22 870,-

8A  bílý modřín 8A  bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



DIAMANTE
Design Arter&Citton

Rozkládací kovový stůl s rámem z anodizovaného nebo lakovaného hliníku.

Rozkládací posuvný mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Top z tvrzeného skla o tl. 6 mm nebo z lamina o tl. 18mm.

Prodlužovací pevná vkládací deska nebo na žádost skládací prodl.deska.

1  Kód  09DIA120 120x90x v. 76 4-6 míst

2  Kód  09DIA140 140x90x v. 76 6-8 míst

3  Kód  09DIA160 160x90x v. 76 6-10 míst

4  Kód  09DIA180 180x100x v. 76 6-10 míst

počet kartónů

Rám a nohy: lakovaný hliník 04-05-06-08-14-15

Rohy: lakované nebo chromové 04-08-06-11-14-15

Top: tvrzené sklo/lamino 62-66-67-68-L2-L3-L4-L6

Prod.pevná deska: tvrzené sklo/lamino 62-66-67-68-L2-L3-L4-L6

Prod.skládací deska: lamino/lak 88-92-95-96

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

DIAMANTE 120 anodizovaný hliník lak / chrom tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 09DI1120…

62 černá 62 černá 37 930,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 36 040,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 40 330,-

05 anodizováno 11 chrom

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

14 šedá jílová 14 šedá jílová

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 37 930,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 37 930,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA SKLÁDACÍ PROD.DESKU (PROV. 88-92-95-96) 4 740,-

PŘÍPLATEK ZA CHROMOVÉ ROHY U LAK. PROVEDENÍ NOHOU 1 850,-



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP CENA

DIAMANTE 120 PEVNÝ anodizovaný hliník lak / chrom tvrzené sklo 6mm

art. 09DI3120…

62 černá 29 790,-

tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 28 010,-

tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 28 860,-

05 anodizováno 11 chrom

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá tvrzené sklo 6mm

14 šedá jílová 14 šedá jílová

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 29 790,-

lamino

L2 beton

L3 černý porfyr 29 790,-

L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA CHROMOVÉ ROHY U LAK. PROVEDENÍ NOHOU 1 850,-



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

DIAMANTE 140 anodizovaný hliník lak / chrom tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 09DI1140…

62 černá 62 černá 38 480,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 36 820,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 43 110,-

05 anodizováno 11 chrom

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

14 šedá jílová 14 šedá jílová

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 38 480,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 38 480,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA CHROMOVÉ ROHY U LAK. PROVEDENÍ NOHOU 1 850,-

PŘÍPLATEK ZA SKLÁDACÍ PROD.DESKU (PROV. 88-92-95-96) 4 740,-



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

DIAMANTE 160 anodizovaný hliník lak / chrom tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 09DI1160…

62 černá 62 černá 41 150,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 38 110,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 46 440,-

05 anodizováno 11 chrom

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

14 šedá jílová 14 šedá jílová

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 41 150,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 41 150,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA CHROMOVÉ ROHY U LAK. PROVEDENÍ NOHOU 1 850,-

PŘÍPLATEK ZA SKLÁDACÍ PROD.DESKU (PROV. 88-92-95-96) 4 740,-

PŘÍPLATEK ZA 2 PROD.DESKY 40 CM (160-240) 9 440,-



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

DIAMANTE 180 anodizovaný hliník lak / chrom tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 09DI1180…

62 černá 62 černá 45 480,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 41 890,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 51 140,-

05 anodizováno 11 chrom

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

14 šedá jílová 14 šedá jílová

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 45 480,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 45 480,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA CHROMOVÉ ROHY U LAK. PROVEDENÍ NOHOU 1 850,-

PŘÍPLATEK ZA SKLÁDACÍ PROD.DESKU (PROV. 88-92-95-96) 4 740,-



DREAM
Design Interior Point

1  Kód  08DRE140 140x90x v. 76 6-10 míst

2  Kód  08DRE180 180x90x v. 76 8-12 míst

počet kartónů

2 prodlužovací desky jsou v balení

Rám : lakovaná ocel 04-08-14-15-85-8B-8A

Nohy: lakované MDF 92-95-96-97-98

Top: tvrzené sklo/melamin 62-66-85-8B

Prodlužovací deska: lamino/melamin 87-88-8A-85-8B

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 

Rozkládací kovový stůl  s dvěma prodlouženími. Lakovaný hliníkový rám. Rozkládací systém 

namontován na hliníkových tlumících pojezdech. Lakované pevnící litinové spoje v rozích. Lakované 

MDF nohy s patentovaným systémem "click-clack" k usnadnění otevření za pomoci malých skrytých 

koleček. Skleněný top "Glue" tl. 6mm nebo lamino 18mm. Jednokusové prodloužení z lamina 18mm 

umístěno v prostoru pod topem.





MODEL RÁM NOHY TOP 2 PRODL. DESKY CENA

DREAM 140 lakovaná ocel lak MDF tvrzené sklo 6 mm lak

art. 08DRE140…

08 černá lesklá 92 černá lesklá

04 bílá lesklá 95 bílá lesklá 66 extrabílá 88 matná bílá

14 šedá jílová 96 šedá jílová 62 černá 87 matná černá 42 740,-

15 šedá grafit 97 šedá grafit

lakovaná ocel lak MDF melamin melamin

85 šedý dub 95 bílá lesklá 85 šedý dub 85 šedý dub

8B světlý modřín 96 šedá jílová 8B světlý modřín 8B světlý modřín 34 410,-

8A bílý modřín 97 šedá grafit 8A bílý modřín 8A bílý modřín

98 matná bílá



MODEL RÁM NOHY TOP 2 PRODL. DESKY CENA

DREAM 180 lakovaná ocel lak MDF tvrzené sklo 6 mm lak

art. 08DRE180…

08 černá lesklá 92 černá lesklá

04 bílá lesklá 95 bílá lesklá 66 extrabílá 88 matná bílá 43 660,-

14 šedá jílová 96 šedá jílová 62 černá 87 matná černá

15 šedá grafit 97 šedá grafit

lakovaná ocel lak MDF melamin melamin

85 šedý dub 95 bílá lesklá 85 šedý dub 85 šedý dub 36 080,-

8B světlý modřín 96 šedá jílová 8B světlý modřín 8B světlý modřín

8A bílý modřín 97 šedá grafit 8A bílý modřín 8A bílý modřín

98 matná bílá



FUSION
Design Arter and Citton

Rozkládací kovový stůl s rámem z lakovaného hliníku.

Rozkládací posuvný mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Odlévané hliníkové  lakované nohy.

Top a prodlužovací deska z tvrzeného skla o tl. 6 mm nebo laminát o tl. 6 mm. 

Prodlužovací pevná vkládací deska.

1  Kód  08FU1120 120x90x v. 76 4-6 míst

2  Kód  08FU1140 140x90x v. 76 6-8 míst

3  Kód  08FU1160 160x90x v. 76 6-10 míst

4  Kód  08FU1180 180x90x v. 76 6-10 míst

počet kartónů

Rám a nohy: lakovaný hliník 04-06-08-14-15

Rohy: lakované nebo chromové 04-06-08-14-15

Top: tvrzené sklo/lamino 62-66-67-68-L2-L3-L4-L6

Prod.pevná deska: tvrzené sklo/lamino 62-66-67-68-L2-L3-L4-L6

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

FUSION 120 lakovaný hliník lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 08FU1120…

62 černá 62 černá 40 960,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 41 300,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 40 330,-

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá

14 šedá jílová 14 šedá jílová tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 44 110,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 37 930,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP CENA

FUSION 120 FIXNÍ lakovaný hliník lak tvrzené sklo 6mm

art. 08FU3120…

62 černá 29 790,-

tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 27 640,-

tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 28 860,-

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá

14 šedá jílová 14 šedá jílová tvrzené sklo 6mm

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 28 860,-

lamino

L2 beton

L3 černý porfyr 29 790,-

L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

FUSION 140 lakovaný hliník lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 08FU1140…

62 černá 62 černá 42 700,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 43 180,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 43 110,-

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá

14 šedá jílová 14 šedá jílová tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 46 070,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 45 000,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

FUSION 160 lakovaný hliník lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 08FU1160…

62 černá 62 černá 44 590,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 45 030,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 46 440,-

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá

14 šedá jílová 14 šedá jílová tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 48 180,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 47 110,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen



MODEL RÁM A NOHY ROHY TOP PRODL. DESKA CENA

FUSION 180 lakovaný hliník lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 08FU1180…

62 černá 62 černá 53 060,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66 extrabílá 66 extrabílá 53 580,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 67 extrabílá matná 67 extrabílá matná 51 140,-

06 bílá matná 06 bílá matná

08 černá lesklá 08 černá lesklá

14 šedá jílová 14 šedá jílová tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

15 šedá grafit 15 šedá grafit

68 šedá jílová 68 šedá jílová 57 280,-

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 56 910,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen



GIOVE
Design Interior Point

1  Kód  09GIO140 140x90x v. 76 6-10 míst

2  Kód  09GIO180 180x90x v. 76 8-12 míst

počet kartónů

2 prodlužovací desky jsou v balení

Rám : lakovaná ocel/melamin 04-08-85-8A-8B

Nohy: melamin MDF 85-8A-8B

Top: tvrzené sklo/melamin 62-66-85-8A-8B

Prodlužovací deska: lak/melamin 87-88-85-8A-8B

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 

Rozkládací stůl  se 2 prodlužovacími díly. Lakovaný kovový rám. Rozkládací systém namontován na 

hliníkových tlumících pojezdech. Nohy jsou z lakované MDF s patentovaným systémem "click-clack" k 

usnadnění otevření za pomoci malých skrytých koleček. Desky z lamina nebo melaminu o tl. 18mm, 

tvrzené sklo 6mm nebo lamino tl. 18mm. Prodloužení rozkládací deska z lamina nebo melaminu o tl. 

18mm.





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

GIOVE 140 lakovaná ocel/melamin MDF melamin melamin

art. 09GIO140…

04 bílá lesklá 8A bílý modřín 8A bílý modřín 8A bílý modřín

85 šedý  dub 85 šedý  dub 85 šedý  dub 85 šedý  dub 28 310,-

8B světlý modřín 8B světlý modřín 8B světlý modřín 8B světlý modřín

lakovaná ocel MDF tvrzené sklo 6mm lak

04 bílá lesklá 85 šedý  dub 62 černá 87 matná černá

08 černá lesklá 8B světlý modřín 66 extrabílá 88 matná bílá 36 630,-

8A bílý modřín



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

GIOVE 180 lakovaná ocel/melamin MDF melamin melamin

art. 09GIO180…

04 bílá lesklá 8A bílý modřín 8A bílý modřín 8A bílý modřín

85 šedý  dub 85 šedý  dub 85 šedý  dub 85 šedý  dub

8B světlý modřín 8B světlý modřín 8B světlý modřín 8B světlý modřín 30 340,-

lakovaná ocel MDF tvrzené sklo 6mm lak

04 bílá lesklá 85 šedý  dub 62 černá 87 matná černá

08 černá lesklá 8B světlý modřín 66 extrabílá 88 matná bílá 37 930,-

8A bílý modřín



Jolly
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl s fixní podnoží z epoxidové lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací deska z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (1kus uložen pod horní deskou).

1  Kód  08JO1120 120x80xv. 76 4-6 míst

2  Kód  08JO1140 140x80xv. 76 6-8 míst

počet kartónů

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

JOLLY 120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08JO1120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr 22 940,-

L5 kamenina L5 kamenina

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 23 090,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 11 970,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

JOLLY 140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08JO1140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 23 760,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 23 940,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 18 100,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



Jolly Plus
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl z epoxidované lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích, s možností až 3 rozklád.desek.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací desky z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (uloženy pod horní deskou).

1  Kód  08JOL120 120x80xv. 76 4-10 míst

2  Kód  08JOL140 140x80xv. 76 6-12 míst

počet kartónů

1 prodlužovací deska je v balení

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

JOLLY PLUS  120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08JOL120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr 26 160,-

L5 kamenina L5 kamenina

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 27 160,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 19 910,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

JOLLY PLUS  140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08JOL140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr 27 750,-

L5 kamenina L5 kamenina

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 28 160,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 21 540,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



Lotus
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl s fixní podnoží z epoxidované lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací deska z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (1kus uložen pod horní deskou).

1  Kód  08LO1120 120x80xv. 76 4-6 míst

2  Kód  08LO1140 140x80xv. 76 6-8 míst

počet kartónů

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

LOTUS 120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08LO1120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr 25 940,-

L5 kamenina L5 kamenina

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 26 090,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 19 760,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

LOTUS 140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08LO1140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 26 760,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 26 940,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 21 090,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



Lotus Plus
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl z epoxidované lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích, s možností až 3 rozklád.desek.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací desky z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (uloženy pod horní deskou).

1  Kód  08LOT120 120x80xv. 76 4-10 míst

2  Kód  08LOT140 140x80xv. 76 6-12 míst

počet kartónů

1 prodlužovací deska je v balení

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

LOTUS PLUS  120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08LOT120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 28 980,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 29 970,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 23 310,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

LOTUS PLUS  140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08LOT140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 30 640,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 30 970,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 24 540,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



MARILYN
Design Arter and Citton

Prodlužovací pevná vkládací deska nebo na žádost skládací prodl.deska.

1  Kód  08MA1120 120x90x v.77 4-6 míst

2  Kód  08MA1140 140x90x v.77 6-8 míst

3  Kód  08MA1160 160x90x v.77 6-10 míst

počet kartónů

Rám,nohy a rohy: lakovaný hliník 04-06-08-14-15

Top: tvrzené sklo/lamino 62-66-67-68-L2-L3-L4-L6

Prod.pevná deska: tvrzené sklo/lamino 62-66-67-68-L2-L3-L4-L6

Prod.skládací deska: lamino/lak 88-92-95-96

 

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 

Rozkládací stůl s hliníkovou konstrukcí. Prodloužení namontováno na hliníkových tlumících pojezdech. 

Lakované litinové rohové spoje. Lakované nohy vyrobené dvojitým vstřikováním polymerové pěny na 

ocelové jádro. Top tvrzené sklo 6mm nebo lamino desky 18mm. Lamino rozkládací deska tl. 6mm.



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

MARILYN 120 hliník  lakovaný lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 08MA1120. _ _ _ _

62 černá 62 černá 50 880,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66  extra bílá 66  extra bílá 45 180,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

67  extra bílá matná 67  extra bílá matná 54 390,-

04 bílý lesklý lak 95 bílý lesklý lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

08 černý lesklý lak 92 černý lesklý lak

14 šedá jílová 96 šedá jílová 68 šedá jílová 68 šedá jílová 50 880,-

15 šedá grafit 97 šedá grafit

lamino lamino

L2 beton L2 beton 50 880,-

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA SKLÁDACÍ PROD.DESKU (PROV. 88-92-95-96) 4 740,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

MARILYN 140 hliník  lakovaný lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 08MA1140. _ _ _ _

62 černá 62 černá 53 650,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66  extra bílá 66  extra bílá 47 290,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

67  extra bílá matná 67  extra bílá matná 57 170,-

04 bílý lesklý lak 95 bílý lesklý lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

08 černý lesklý lak 92 černý lesklý lak

14 šedá jílová 96 šedá jílová 68 šedá jílová 68 šedá jílová 53 650,-

15 šedá grafit 97 šedá grafit

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 53 650,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA SKLÁDACÍ PROD.DESKU (PROV. 88-92-95-96) 4 740,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

MARILYN 160 hliník  lakovaný lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

art. 08MA1160. _ _ _ _

62 černá 62 černá 55 500,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

66  extra bílá 66  extra bílá 48 510,-

tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

67  extra bílá matná 67  extra bílá matná 59 570,-

04 bílý lesklý lak 95 bílý lesklý lak tvrzené sklo 6mm tvrzené sklo 6mm

08 černý lesklý lak 92 černý lesklý lak

14 šedá jílová 96 šedá jílová 68 šedá jílová 68 šedá jílová 55 500,-

15 šedá grafit 97 šedá grafit

lamino lamino

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr 55 500,-

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

PŘÍPLATEK ZA SKLÁDACÍ PROD.DESKU (PROV. 88-92-95-96) 4 740,-



MARTE

1  Kód  08MAR090 90(180)x90x v.76 4-8 míst

2  Kód  08MAR123 123(246)x90x v.76 6-10 míst

počet kartónů

Rám a nohy: chromovaná nebo lakovaná  ocel 02-04

Top: tvrzené sklo/melamin 61-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 

Rozkládací stůl s ocelovým epoxy lakovaným rámem.Otevírací mechanismus je umístěn na ABS 

posuvech. Top tvrzené sklo 6mm nebo melamin o tl. 18mm.



MODEL RÁM NOHY TOP CENA

MARTE 90 ocel lak ocel lak sklo tvrzené 6mm

art. 08MAR090. _ _ _ _

61 šedá 14 920,-

02 lak barva hliník 02 lak barva hliník melamin

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

8A bílý modřín 14 920,-

MARTE 123 ocel lak ocel lak sklo tvrzené 6mm

art. 08MAR123. _ _ _ _

61 šedá 17 140,-

02 lak barva hliník 02 lak barva hliník melamin

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

8A bílý modřín 17 140,-



MERCURIO
Design Interior Point

1  Kód  09MER140 140x90x v.76 6-10 míst

2  Kód  09MER180 180x90x v.76 8-12 míst

počet kartónů

2 prodlužovací desky jsou v balení

Rám: lakovaný kov/melamin 02-04-08-14-15-85-8A-8B

Nohy: lakovaný kov 02-04-08-14-15

Top: tvrzené sklo/melamin 62-66-85-8A-8B

Prodlužovací deska: lak/melamin 87-88-85-8A-8B

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 

Rozkládací stůl se dvěmi rozkládacími deskami. Rozklad.mechanismus  namontován na hliníkových 

lištách s tlumením. Lakované ocelové nohy . Top tvrzené sklo o tl.6mm nebo lamino, melamin o tl. 

18mm. Prodlužovací deska lamino nebo melamin o tl. 18mm.





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

MERCURIO 140 lakovaná ocel lakovaná ocel sklo tvrzené 6mm lak

art. 09MER140…

02 šedá hliník 02 šedá hliník

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 62 černá 87 matná černá

08 černá lesklá 08 černá lesklá 66 extrabílá 88 matná bílá 32 190,-

14 šedá jílová 14 šedá jílová

15 šedá grafit 15 šedá grafit

lakovaná ocel lakovaná ocel melamin melamin

02 šedá hliník

85 šedý dub 04 bílá lesklá 85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 14 šedá jílová 8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 26 830,-

8A  bílý modřín 15 šedá grafit 8A  bílý modřín 8A  bílý modřín



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

MERCURIO 180 lakovaná ocel lakovaná ocel sklo tvrzené 6mm lak

art. 09MER180…

02 šedá hliník 02 šedá hliník

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 62 černá 87 matná černá

08 černá lesklá 08 černá lesklá 66 extrabílá 88 matná bílá 33 490,-

14 šedá jílová 14 šedá jílová

15 šedá grafit 15 šedá grafit

lakovaná ocel lakovaná ocel melamin melamin

02 šedá hliník

85 šedý dub 04 bílá lesklá 87 matná černá 85 šedý dub

8B  světlý modřín 14 šedá jílová 88 matná bílá 8B  světlý modřín 28 310,-

8A  bílý modřín 15 šedá grafit 8A  bílý modřín 8A  bílý modřín



NETTUNO
Design Interior Point

1  Kód  08NET090 90x90x v.76 4-8 míst

2  Kód  08NET123 123x90x v.76 6-10 míst

počet kartónů

Rám a nohy: lakované 02-04

Top: tvrzené sklo 61!-63!-64!-66

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 

Rozkládací stůl s lakovaným  rámem. Top tvrzené sklo tl. 6mm.



MODEL RÁM NOHY TOP CENA

NETTUNO 90 lakovaná ocel lakovaná ocel sklo tvrzené 6mm

art. 08NET090…

61 šedá

02 šedá hliník 02 šedá hliník 63 červená

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 64 moka 18 320,-

66 extrabílá

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor - některá provedení do vyprodání 

zásob



MODEL RÁM NOHY TOP CENA

NETTUNO 123 lakovaná ocel lakovaná ocel sklo tvrzené 6mm

art. 08NET123…

61 šedá

02 šedá hliník 02 šedá hliník 63 červená

04 bílá lesklá 04 bílá lesklá 64 moka 21 650,-

66 extrabílá

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor - některá provedení do vyprodání 

zásob

 



Plutone
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl s rámem z epoxidové lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Top z melaminu o tl. 18mm.

Prodlužovací deska z melamina v jednom kuse, uložena pod horní deskou.

1  Kód  08FAS110 110x70xv. 76 4-6 míst

2  Kód  08FAS130 130x85xv. 76 6-8 míst

počet kartónů

Rám: lakovaná ocel 02-04

Nohy: lakovaná ocel 02-04

Top: melamin 85-8A-8B

Prodlužovací deska: melamin 85-8A-8B

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

PLUTONE 110 ocel lakovaná ocel lakovaná melamin melamin

art. 08FAS110. _ _ _

02 barva hliník 02 barva hliník 85 šedý dub 85 šedý dub 8 400,-

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá 8A bílý modřín 8A bílý modřín

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

PLUTONE 130 ocel lakovaná ocel lakovaná melamin melamin

art. 08FAS130. _ _ _

02 barva hliník 02 barva hliník 85 šedý dub 85 šedý dub 10 290,-

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá 8A bílý modřín 8A bílý modřín

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín



Simple 
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl s fixním rámem z epoxidové lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací deska z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (1kus uložen pod horní deskou).

1  Kód  08SI2120 120x80xv. 76 4-6 míst

2  Kód  08SI2140 140x80xv. 76 6-8 míst

počet kartónů

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

SIMPLE 120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08SI2120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 24 760,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 24 940,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 14 460,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

SIMPLE 140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08SI2140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 25 610,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 25 760,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 19 950,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín



Simple Plus
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl s fixním rámem z epoxidové lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích s možností až 3 rozkladů.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací desky z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (uloženy pod horní deskou).

1  Kód  08SI3120 120x80xv. 76 4-10 míst

2  Kód  08SI3140 140x80xv. 76 6-12 míst

počet kartónů

1 prodlužovací deska je v balení

Rám: lakovaná ocel 02-04-14-15

Nohy: lakovaná ocel 02-04-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

SIMPLE PLUS 120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08SI3120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 27 980,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 28 980,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 21 720,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

SIMPLE PLUS 140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08SI3140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 29 570,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 29 970,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 23 350,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-



TOLA
Design Interior Point

Rozkládací stůl z přírodního dubu se dvěmi prodlužovacími deskami.

Rozkládací mechanismus montovaný na ložiskových hliníkových kolejnicích.

Nohy dřevěné dýhované přírodní dub s novým systémem Click Clack pro snadnější rozkládání.

Top a prodlužovací desky v jednom kuse - dýhované dřevo přírodní dub tl. 18mm.

1  Kód  08TOL140 140x90xv. 75 6-10 míst

2  Kód  08TOL180 180x90xv. 75 8-12 míst

počet kartónů

2 prodlužovací desky jsou v balení

Rám: přírodní dub 31

Nohy: přírodní dub 31

Top: přírodní dub 31

Prodlužovací deska: přírodní dub 31

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP 2 PRODL. DESKY CENA

TOLA 140 dřevo dřevo dřevo dřevo

art. 08TOL140. _ _ _

31 přírodní dub 31 přírodní dub 31 přírodní dub 31 přírodní dub 54 390,-



MODEL RÁM NOHY TOP 2 PRODL. DESKY CENA

TOLA 180 dřevo dřevo dřevo dřevo

art. 08TOL180. _ _ _

31 přírodní dub 31 přírodní dub 31 přírodní dub 31 přírodní dub 55 130,-



Zen
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl s fixní podnoží z epoxidované lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací deska z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (1kus uložen pod horní deskou).

1  Kód  08ZE1120 120x80xv. 76 4-6 míst

2  Kód  08ZE1140 140x80xv. 76 6-8 míst

počet kartónů

Rám: lakovaná ocel/chrom 02-04-11-14-15

Nohy: lakovaná ocel/chrom 02-04-11-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 





MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

ZEN 120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08ZE1120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 23 610,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 23 760,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 17 430,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za stůl 120 kompletně v chromu 8 510,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

ZEN 140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08ZE1140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 24 420,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 24 610,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 18 760,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za stůl 140 kompletně v chromu 8 880,-



Zen Plus
Design Interior Point

Rozkládací kovový stůl z epoxidované lakované oceli.

Rozkládací mechanismus montovaný na hliníkových kolejnicích, s možností až 3 rozklád.desek.

Top  z lamina, melaminu o tl. 18mm nebo tvrzeného skla 6 mm.

Prodlužovací desky z lamina nebo melaminu o tl. 18 mm (uloženy pod horní deskou).

1  Kód  08ZEN120 120x80xv. 76 4-10 míst

2  Kód  08ZEN140 140x80xv. 76 6-12 míst

počet kartónů

1 prodlužovací deska je v balení

Rám: lakovaná ocel/chrom 02-04-11-14-15

Nohy: lakovaná ocel/chrom 02-04-11-14-15

Top: lamino/melamin /sklo L2-L3-L4-L5!-L6-L7-66-85-88-8B-8A

Prodlužovací deska: lamino/melamin L2-L3-L4-L5!-L6-L7-85-88-8B-8A

Provedení dostupné do vyprodání zásob

Pozor: rozdíly barevných odstínů ve vzornících skla jsou nevyhnutelné, 

vzhledem k lomu barvy v tloušťce skla.

Prosím, vezměte na vědomí, že stoly s celkovým rozkladem delším než 250 cm

vykazují uprostřed lehký ohyb, který patří mezi přijatelné standardy. 



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

ZEN PLUS  120 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08ZEN120. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 26 830,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 27 830,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B  světlý modřín 8B  světlý modřín 20 580,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-
Příplatek za stůl 120 kompletně v chromu 8 510,-



MODEL RÁM NOHY TOP PRODL. DESKA CENA

ZEN PLUS  140 ocel lakovaná ocel lakovaná lamino lamino

art. 08ZEN140. _ _ _

L2 beton L2 beton

L3 černý porfyr L3 černý porfyr

L4 tabák.porfyr L4 tabák.porfyr

L5 kamenina L5 kamenina 28 490,-

L6 bílý kámen L6 bílý kámen

88 matná bílá 88 matná bílá

L7 jilm L7 jilm

02 barva hliník 02 barva hliník sklo tvrzené 6mm lamino

04 lesklá bílá 04 lesklá bílá

14 šedá jílová 14 šedá jílová 66 extrabílá 88 matná bílá 28 830,-

15 grafitově šedá 15 grafitově šedá

melamin melamin

85 šedý dub 85 šedý dub

8B světlý modřín 8B světlý modřín 22 200,-

8A bílý modřín 8A bílý modřín

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z lamina 1 780,-

Příplatek za 2.přídavnou rozkládací desku z melaminu 1 300,-
Příplatek za stůl 140 kompletně v chromu 8 880,-



MODEL KOSTRA SEDÁK CENA

EVA 1 lakovaný hliník polypropylén

art. 08EVA001. _ _ E1 bílá

E2 šedá hlína

E3 grafitová šedá

E4  šedá 4 150,-
02 hliník E5 modrá

04 lesklá bílá E6  zelená

14  šedá hlína regenerovaná kůže

15  grafitová šedá 42 černá

44 bílá

47 písková 8 590,-
R1 grafitově šedá

R2 koňaková

EVA 2  STOHOVATELNÁ ocel lakovaná polypropylén

art. 08EVA002. _ _ E1 bílá

02 hliník E2 šedá hlína

04 lesklá bílá E3 grafitová šedá 2 960,-
14  šedá hlína E4 šedá  

15  grafitová šedá E5 modrá

E6 zelená

ocel chromovaná polypropylén

E1 bílá

E2 šedá hlína

11 chróm E3 grafitová šedá 4 150,-
E4  šedá

E5 modrá

E6  zelená

EVA 4 ocel lakovaná polypropylén

art. 08EVA004. _ _ E1 bílá

02 hliník E2 šedá hlína

04 lesklá bílá E3 grafitová šedá

14  šedá hlína E4 šedá 2 670,-
15  grafitová šedá E5 modrá

E6 zelená

ocel chromovaná polypropylén

E1 bílá

E2 šedá hlína

11 chróm E3 grafitová šedá 3 850,-
E4  šedá

E5 modrá

E6  zelená

EVA 5 přírodní dub polypropylén

art. 08EVA005. _ _ E1 bílá

E2 šedá hlína

E3 grafitová šedá

E4  šedá 7 400,-
E5 modrá

31 přírodní dub E6  zelená

regenerovaná kůže

42 černá

44 bílá

47 písková 11 840,-
R1 grafitově šedá

R2 koňaková



MODEL KOSTRA SEDÁK CENA

GIULIA ocel lakovaná ekokůže

art. 08GIU001. _ _

48 bílá

49 černá

54 grafitová šedá 4 890,-
04 lesklá bílá 55 šedá hlína

08 černá

14  šedá hlína látka

15  grafitová šedá

T1 šedá hlína

T2 grafitová šedá 5 180,-

GIULIA 2 ocel lakovaná ekokůže

art. 08GI2002. _ _

48 bílá

49 černá

54 grafitová šedá 4 890,-
04 lesklá bílá 55 šedá hlína

08 černá

14  šedá hlína látka

15  grafitová šedá

T1 šedá hlína

T2 grafitová šedá 5 180,-



MODEL KOSTRA SEDÁK CENA

PAOLA regenerovaná kůže regenerovaná kůže

art. 08PAO001. _ _

41 tmavě hnědá 41 tmavě hnědá

42 černá 42 černá

44 bílá 44 bílá 6 290,-
46 krémová 46 krémová

47 písková 47 písková

R1 grafitově šedá R1 grafitově šedá

PAOLA 2 regenerovaná kůže regenerovaná kůže

ART. 08PA2001. _ _

41 tmavě hnědá 41 tmavě hnědá

42 černá 42 černá

44 bílá 44 bílá 6 440,-
46 krémová 46 krémová

47 písková 47 písková

R1 grafitově šedá R1 grafitově šedá

MANU lakovaná ocel melamin

ART. 08MAN001. _ _

85 šedý dub

8A bílý modřín 3 670,-
02 hliník 8B  světlý modřín

04 lesklá bílá

14  šedá hlína laminát

L7 jilm 4 890,-

chromovaná ocel melamin

85 šedý dub

8A bílý modřín 5 480,-

8B  světlý modřín

11 chrom

laminát

L7 jilm 6 660,-



MODEL KOSTRA SEDÁK ROHOVÉ SPOJE CENA

SCHWINGER ocel lakovaná ekokůže

ART. 08SCH001

48 bílá

04 bílý lesklý lak 49 černá 9 110,-
08 černý lesklý lak 52 moka 11 chrom

54  grafitově šedá

55  šedá hlína

ocel ekokůže

48 bílá

11 chrom 49 černá 11 chrom 11 840,-
52 moka

54  grafitově šedá

55  šedá hlína

ocel lakovaná dřevěné vlákno/výplet

04 bílý lesklý lak F1 bělené 11 840,-
08 černý lesklý lak F2 kořenice 11 chrom

F3  šedé

ocel dřevěné vlákno/výplet

F1 bělené

11 chrom F2 kořenice 11 chrom 14 290,-
F3  šedé

PŘÍPLATEK U ŽIDLE SCHWINGER: PRAVÁ KŮŽE V BARVÁCH 48-49-52-53-54 ART.08SC1._ _: 4 740,-



MODEL KOSTRA SEDÁK CENA

SELLY ocel ekokůže

art. 08SEL001

48 bílá

11 chrom 49 černá 10 360,-
52 moka

54  grafitově šedá

55  šedá hlína

VANITY polykarbonát polykarbonát

art. 08VAN001

C1 matná bílá C1 matná bílá

C2 průhledná C2 průhledná 5 890,-
C3 jantarová průhl. C3 jantarová průhl. 

C4 černá průhl. C4 černá průhl.

LUCY polypropylén polypropylén

art. 08LUC001

E1 bílá E1 bílá 2 670,-
E4  světle šedá E4  světle šedá

EMY polypropylen polypropylen

ART. 08EMY001

E1 bílá E1 bílá

E4  světle šedá E4  světle šedá

E7  černá E7  černá 2 670,-



MODEL RÁM/PODNOŽE PRODL. DESKA CENA

MIRAGE lakovaná MDF PET

art. 08MIR300. _ _ _ _

95 bílá lesklá 95 bílá lesklá 47 730,-

92 černá lesklá 92 černá lesklá



MODEL RÁM CENA

VENERA 060 hliník

art. 08VE1060. _

04 bílý lesklý lak

08 černý lesklý lak 7 030,-

13 brill

VENERA 060 hliník

art. 08VE2060. _

04 bílý lesklý lak

08 černý lesklý lak 14 620,-

13 brill

VENERA 115 hliník

art. 08VE1115. _

04 bílý lesklý lak

08 černý lesklý lak 10 730,-

13 brill








