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druh dreva predka farba predka farba korpusu
jaseň popolavo šedý popolavo šedý

Názov: Názov: Názov:

Akciový set: 4 
stoličky, 1 

lavica, 1 stôl 
bez rozkladu 
pre 6 osôb

Akciový set: 4 
stoličky, 1 
lavica, 1 

rozkladací stôl 
pre 8- 10 osôb

Jedálenská 
stolička

Kód: Kód: Kód:
FL-17-1 FL-17-2 EV-11-1

Akciová cena: Cena: Cena:
1624,-€ 2090,-€ 140,-€
Názov: Názov: Názov:

Jedálenský 
stôl bez 
rozkladu

(pre 6 osôb)

Jedálenský 
rozkladací stôl

(pre 8 - 10 
osôb)

Lavica pre 3 
osoby

Kód: Kód: Kód:
FL-11-3 FL-11-4 EV-11-4
Cena:
 Cena: Cena:
824,-€ 1324,-€ 327,-€

FLOW masívny jedálenský stôl, EVENT stolička a lavica Cenník (Ceny sú uvedené s Dph!) Platný od: 10.04.2018
objednávací kód druh dreva korpusu

69 jaseň

Ďalšie možnosti na výber druhov drevín a farebných odtieňov nájdete v ponukovom liste!
Pri objednávaní zadajte kód tovaru + objednávací kód vzhľadu!

Rozkladanie 1700-2200-2700mm

Vyhradzujeme si právo na zmenu produktov! Showroom: Podzámska ul. 40., 94002 Nové Zámky, Tel.: 0944 282 883, www.svetmasivu.sk, info@svetmasivu.sk

Rozkladanie 1700-2200-2700mm
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objednávací kód drevo stolového pláta farba stolového pláta drevo stolovej nohy farba stolovej nohy

69 jaseň popolavo šedý jaseň popolavo šedý

49 jaseň prírodný hodvábny jaseň prírodný hodvábny

67 jaseň koňak jaseň koňak

68 jaseň orech jaseň orech

45 čerešňa čerešňa čerešňa čerešňa

46 čerešňa orech čerešňa orech

41 dub prírodný matný lak dub prírodný matný lak

20 dub s hrčami prírodný matný lak dub s hrčami prírodný matný lak

47 čerešňa čerešňa patinovaná čerešňa čerešňa patinovaná

48 am. orech orech matný lak am. orech orech matný lak
Ponuka s 20%-ným príplatkom

Platný od: 10.04.2018.

FLOW-možnosti na výber druhov drevín a farebných odtieňov
Štandardná ponuka

Ponuka bez príplatku

Ponuka s 8%-ným príplatkom

Ponuka s 15%-ným príplatkom
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