
Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 10 /  1 oldal  - SPIRIT (ALTERO) rám bez úl.pri  - C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov Nyomtatva: 2018.12.20 - 14:51

druh dreva predka farba predka farba korpusu
Buk Čerešňa Čerešňa

Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám 
bez úložného 

priestoru s 
roštom a 
nízkym 

predným 
čelom

Posteľový rám 
bez úložného 

priestoru s 
roštom a 
nízkym 

predným 
čelom

Posteľový rám 
bez úložného 

priestoru s 
roštom a 
nízkym 

predným 
čelom

Kód: Kód: Kód:
SP-8-80 SP-8-90 SP-8-140
Cena: Cena: Cena:
364,-€ 397,-€ 447,-€
Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám 
bez úložného 

priestoru s 
roštom a 
nízkym 

predným 
čelom

Posteľový rám 
bez úložného 

priestoru s 
roštom a 
nízkym 

predným 
čelom

Posteľový rám 
bez úložného 

priestoru s 
roštom a 
nízkym 

predným 
čelom

Kód: Kód: Kód:
SP-8-160 SP-8-180 SP-8-200
Cena:
 Cena: Cena:
480,-€ 527,-€ 640,-€

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

Rozmer matraca: 2000x1600 Rozmer matraca: 2000x1800 Rozmer matraca: 2000x2000

SPIRIT masívny posteľ bez úložného priestoru  Cenník (Ceny sú uvedené s Dph!) Platný od: 10.04.2018
objednávací kód druh dreva korpusu

4 HT Buk

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

Rozmer matraca: 2000x800 Rozmer matraca: 2000x900 Rozmer matraca: 2000x1400



Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 10 /  2 oldal  - SPIRIT (ALTERO) s úl. priest. - C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov Nyomtatva: 2018.12.20 - 14:51

druh dreva predka farba predka farba korpusu
Buk Čerešňa Čerešňa

Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
roštom,nízkym 
predným čelom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
roštom,nízkym 
predným čelom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
roštom,nízkym 
predným čelom

Kód: Kód: Kód:
SP-9-80 SP-9-90 SP-9-140
Cena: Cena: Cena:
464,-€ 497,-€ 630,-€
Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
roštom,nízkym 
predným čelom

Posteľový rám 
s úložným 

priestorom a 
roštom,nízkym 

predným 
čelom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
roštom,nízkym 
predným čelom

Kód: Kód: Kód:
SP-9-160 SP-9-180 SP-9-200
Cena:
 Cena: Cena:
660,-€ 730,-€ 797,-€

Smer otvárania: pohovka - univerzálna! (pravá alebo ľavá strana), manželská posteľ - spredu, matrac nad hmotnosťou 52 kg vyžaduje dvojité kovanie, ktorý je za príplatok, možno požiadať s oddeleným roštom, 
čo je za príplatok. 

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

Rozmer matraca: 2000x1600 Rozmer matraca: 2000x1800 Rozmer matraca: 2000x2000

SPIRIT masívny posteľ s úložným priestorom Cenník (Ceny sú uvedené s Dph!) Platný od: 10.04.2018
objednávací kód druh dreva korpusu

4 HT Buk

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

Rozmer matraca: 2000x800 Rozmer matraca: 2000x900 Rozmer matraca: 2000x1400



3/10 oldal C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov    SPIRIT-PONUKA  

objednávací kód predné a zadné čelo/druh dreva dvierka,zadná stena,boky/farba boky/druh dreva
4 buk čerešňa HT buk

9 buk orech HT buk

14 jaseň popolavo šedý HT jaseň

17 jaseň hruška HT jaseň

22 jaseň prírodný hodvábny HT jaseň

26 buk wenge HT buk 

23 dub prírodný hodvábny HT dub

6 jaseň slonová kosť s priehľadnou štruktúrou HT jaseň

59 dub s hrčami prírodný matný lak HT dub s hrčami
Ponuka s 18%-ným príplatkom

Platný od: 10.04.2018.

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

Ponuka bez príplatku

Ponuka s 10%-ným príplatkom



Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 10 /  4 oldal  - NOVA posteľ bez úl. priest.  - C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov Nyomtatva: 2018.12.20 - 14:51

druh dreva predka farba predka farba korpusu
jaseň orech orech

Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám s 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
dreveným 

roštom

Kód: Kód: Kód:
NO-8-80 NO-8-90 NO-8-140

Cena: Cena: Cena:
447,- 464,-€ 547,-€

Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám s 
dreveným 

roštom

Posteľový rám 
s dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
dreveným 

roštom

Kód: Kód: Kód:
NO-8-160 NO-8-180 NO-8-200
Cena:
 Cena: Cena:
587,-€ 617,-€ 697,-€

Smer otvárania: pohovka - univerzálna! (pravá alebo ľavá strana), manželská posteľ - spredu, matrac nad hmotnosťou 52 kg vyžaduje dvojité kovanie, ktorý je za príplatok, možno požiadať  s oddeleným roštom, 
čo je za príplatok. 

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

Rozmer matraca: 2000x1600 Rozmer matraca: 2000x1800 Rozmer matraca: 2000x1400

NOVA masívny posteľ bez úložného priestoru  Cenník (Ceny sú uvedené s Dph!) Platný od: 10.04.2018
megjelenési kód druh dreva korpusu

10 HT jaseň

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

Rozmer matraca: 2000x800 Rozmer matraca: 2000x900 Rozmer matraca: 2000x1400



Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 10 /  5 oldal  - NOVA posteľ bez úl. priest.  - C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov Nyomtatva: 2018.12.20 - 14:51



Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 10 /  6 oldal  - NOVA posteľ s úl. priest. - C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov Nyomtatva: 2018.12.20 - 14:51

druh dreva predka farba predka farba korpusu
jaseň orech orech

Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Kód: Kód: Kód:
NO-9-80 NO-9-90 NO-9-140

Cena: Cena: Cena:
597,-€ 627,-€ 730,-€
Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Kód: Kód: Kód:
NO-9-160 NO-9-180 NO-9-200
Cena:
 Cena: Cena:
764,-€ 810,-€ 897,-€

Nyitásirány: heverő - univerzális! (jobb vagy bal oldal felöl, franciaágy - lábvég felöl. 52kg matrac súly felett dupla vasalat szükséges, mely feláras. Két részes ágyráccsal is kérhető, mely feláras. A felárat a fa 
anyagmennyiség többlettel, fejelések összefúrása, és annak rögzítése, megerősített válasz, válasz fejelés, egyedi ágynemű osztó indokolja.

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

Rozmer matraca: 2000x1600 Rozmer matraca: 2000x1800 Rozmer matraca: 2000x2000

NOVA masívny posteľ s úložným priestorom Cenník (Ceny sú uvedené s Dph!) Platný od: 10.04.2018
megjelenési kód druh dreva korpusu

10 HT jaseň

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

Rozmer matraca: 2000x800 Rozmer matraca: 2000x900 Rozmer matraca: 2000x1400



7/10 oldal C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov    NOVA-PONUKA  

objednávací kód predné a zadné čelo/druh dreva dvierka,zadná stena,boky/farba boky/druh dreva
10 jaseň orech HT jaseň

26 buk wenge HT buk

60 buk orech červený HT buk

22 jaseň prírodný hodvábny HT jaseň

17 jaseň hruška HT jaseň

14 jaseň popolavo šedý HT jaseň

19 dub prírodný matný lak HT dub

59 dub s hrčami prírodný matný lak HT dub s hrčami

6 jaseň slonová kosť s priehľadnou štruktúrou HT jaseň

Ponuka s 15%-ným príplatkom

Platný od: 10.04.2018.

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

Ponuka bez príplatku

Ponuka s 10%-ným príplatkom



Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 10 /  8 oldal  - BALANCE(INNOVA) posteľ s úl. pr - C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov Nyomtatva: 2018.12.20 - 14:51

druh dreva predka farba predka farba korpusu
Dub Prírodný matný Prírodný matný lak

Názov: Názov: Názov: Rozmer matraca: 2000x1400

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Kód: Kód: Kód:
BA-9-80 BA-9-90 BA-9-140
Cena: Cena: Cena:
662,-€ 697,-€ 930,-€
Názov: Názov: Názov:

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Posteľový rám s 
úložným 

priestorom a 
dreveným 

roštom

Kód: Kód: Kód:
BA-9-160 BA-9-180 BA-9-200
Cena:
 Cena: Cena:
997,-€ 1060,-€ 1160,-€

Smer otvárania: pohovka - univerzálna! (pravá alebo ľavá strana), manželská posteľ - spredu, matrac nad hmotnosťou 52 kg vyžaduje dvojité kovanie, ktorý je za príplatok, možno požiadať  s oddeleným roštom, čo 
je za príplatok. 

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

Rozmer matraca: 2000x1600 Rozmer matraca: 2000x1800 Rozmer matraca: 2000x2000

BALANCE (INNOVA) masívny posteľ  s úložným priestorom Cenník (Ceny sú uvedené s Dph!) Platný od: 10.04.2018
objednávací kód druh dreva korpusu

19 HT Dub

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

Rozmer matraca: 2000x800 Rozmer matraca: 2000x900



Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 10 /  9 oldal  - BALANCE(INNOVA) posteľ s úl. pr - C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov Nyomtatva: 2018.12.20 - 14:51



10/10 oldal C:\Users\User\Desktop\Cenník masívnych nábytkov    BALANCE-PONUKA  

objednávací kód predné a zadné čelo/druh 
dreva

rám zadného čela,predné 
čelo,boky/farba

výplň zadného čela/druh 
dreva výplň zadného čela/farba boky/druh dreva

19 dub prírodný matný lak dub prírodný matný lak HT dub

26 buk wenge buk wenge HT buk

60 buk orech červený buk orech červený HT buk

10 jaseň orech jaseň orech HT jaseň

22 jaseň prírodný hodvábny jaseň prírodný hodvábny HT jaseň

17 jaseň hruška jaseň hruška HT jaseň

14 jaseň popolavo šedý jaseň popolavo šedý HT jaseň

40 dub wenge dub prírodný matný lak HT dub

59 dub s hrčami prírodný matný lak dub s hrčami prírodný matný lak HT dub s hrčami

6 jaseň slonová kosť s 
priehľadnou štruktúrou jaseň slonová kosť s 

priehľadnou štruktúrou HT jaseň

Ponuka s 8%-ným príplatkom

Platný od: 10.04.2018. 

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

Ponuka bez príplatku

fejvég betét más szín
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