
Objednávat můžete i po telefonu. Volejte 775 775 019 nebo 558 431 217.

MODERNÍ NÁBYTEK ZA SKVĚLÉ CENY

obývací stěna Modern
- černá/černý lesk
Obývací stěna MODERN • barva: korpus - černá, dví řka 
 - černý lesk • rozměry (šxvxh): 280x148x42 cm  
•TV stolek 160x35x42 cm • skříňka 60x148x42 cm 
 - 2 ks v sestavě • police: ší řka 100 cm •  v ceně je LED 
osvětlení (16 barev) s dálkovým ovládáním

SKLADEM více než 20 000 kusů nábytku!

11 990 Kč

7 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x799 Kč*

-33%
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DOPRAVA 
ZDARMA!

berlin černý/černá ekokůže

Moderní obrovská rohová sedačka - lze smontovat s rohem 
napravo i nalevo, sami si při montáži vyberete orientaci  
• sedací a zádová část je potažená pevnou potahovou 
látkou berlin, spodní část a opěrky jsou potaženy ekokůží 
• kvalitní potahová látka berlin 02 černý/madryt  1100 
nebo berlin 01 šedý/madryt 120 •záda jsou čalouněná 
• rozměry sedačky: (šxhxv): 302x210x69 cm • hloubka 
sedu: 87 cm, výška sedu: 46 cm • prostor pro spaní: 
149x257 cm • rozměr úložného prostoru: 150x55x25 cm 
• polštáře jsou v ceně sedačky (3 velké a 2 menší)

rohová  sedačka 
MAXIMO

berlin šedý/bílá ekokůže

-18%16 990 Kč

13 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1 399 Kč*

ZNáTE Z TV
ObrOVSKá 
SEDAčKA

Platnost letáku: 16.5.2016-5.6.2016 nebo do vyčerpání zásob

0 kč  
záloha

NaKupujTE 
bEZ pENĚZ



Objednávejte prostřednictvím internetu nebo po telefonu 775 775 019, 558 431 217 (pracovní dny 7.30 – 21.00)

Trojsedák nerozkládací bez úložného 
prostoru • potahová látka: ekosoft 
(ekokůže) v barvě bílá/černá  
• rozměry (dxšxv): 210x90x73 cm 
• čalouněná záda 

Dvojsedák nerozkládací bez 
úložného prostoru • potahová 
látka: ekosoft (ekokůže) v barvě 
bílá/černá • rozměry (dxšxv): 
190x90x73 cm  
• čalouněná záda 

Potahová látka: ekosoft (ekokůže) 
 v barvě bílá/černá  
• rozměry (dxšxv):  
100x90x73 cm  
• čalouněná záda 

trojsedák EDMONTON dvojsedák EDMONTON křeslo EDMONTON

216 cm 276 cm
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DOPRAVA 
ZDARMA!

DOPRAVA 
ZDARMA!

prOVEDENí LEVÉ
Moderní rohová rozkládací sedačka s úložným 
prostorem • potahová látka: ekosoft (ekokůže) 
v barvě bílá/černá • rozměry (šxdxv): 
276x216x73cm •hloubka sedáku: 64 cm, 
výška sedáku: 42 cm •prostor pro spaní: 
135x210 cm • pružiny Bonell • záda jsou 
čalouněná • polštáře jsou součástí sedačky  
• možnost objednat levé i pravé provedení 
• možnost osobního vyzkoušení na provozovně

Dvoulůžko - manželská postel jasmine  
• potahová látka bílá  nebo černá ekokůže  
• rozměry (dxšxv): 226x209x108 cm • ložná 
plocha 180x200 cm • do postele patří rošt  
o velikosti 180x200 cm nebo 2 ks 90x200 cm  
• postel je určena pro matraci 180x200 cm nebo 
2 ks 90x200cm • rošt a matrace nejsou v ceně 
• dřevěný čalouněný rám postele

rohová sedačka EDMONTON

postel JASMINE, 180x200 cm

ObrOVSKá 
SEDAčKA

8 990 Kč

5 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x599 Kč*

-33%

7 090 Kč

4 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x499 Kč*

-30%
15 700 Kč

10 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1 099 Kč*

-30%

7 790 Kč

5 290 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x529 Kč*

-32% 5 990 Kč

4 290 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x429 Kč*

-28%

17 990 Kč

11 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1 199 Kč*

-33%

Sestava – postel, 2 noční 
stolky, skříň, komoda

cena za 2 ks

Moderní ložnice GOLDSTAR v krásné kombinaci dub sonoma/bílá  
• součástí ložnice je šatní skříň (šxvxh): 220,1x209,7x61,2 cm  
• komoda 129,6x91,3x38 cm • noční stolek (2kusy) 
46,3x33,7x40,8 cm • postel 166,6x85x204,4 cm • součástí 
postele není rošt a matrace • do postele patří rošt s PEVNÝM 
rámem velikosti 80x200 cm 2 kusy • postel je určena pro matraci 
160x200 nebo 2 ks 80x200 cm • jednotlivé díly lze koupit  
i samostatně

ložnice GOLDSTAr dub sonoma/bílá

alova oranžová

alova zelená

Rozkládací pohovka s úložným prostorem • rozměry  (dxšxv) 
193x72x69 cm, prostor pro spaní 140x190 cm •látka alova v barvě 
modrá, čokoládová, oranžová, zelená, fialová, šedá, černá, bílá káva, 
červená, hnědá • záda nejsou čalouněná • polštáře jsou v ceně 
• možnost osobního vyzkoušení na provozovně

pohovka TAKO

alova černá

alova červená alova hnědá 190 cm

140 cm

alova šedá

alova bílá káva
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alova čokoládová

alova fialová

alova modrá

6 410 Kč

3 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x399 Kč*

-38%

5 690,-

2 290,-

2 190,-

1 290,-



Zboží z letáku skladem = dnes vyberete, zítra zabalíme, pozítří dodáme!

švestka/černá dub sonoma/bílá

rohová sedačka EDMONTON

5 190 Kč

3 290 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x329 Kč*

-37%Obývací stěna FUNDAMENTO 03 • TV stolek (šxvxh)  
164x36,6x40,4 cm • závěsná skříňka 45,7x70,8x22,2 cm  
• komoda 55x91x28,7 cm • policový dí l delší 137,8x16,4x18 cm 
• policový dí l kratší 68,9x16,4x18 cm  
• jednotlivé dí ly lze koupit i samostatně

obývací stěna 
FUNDAMENTO

700,- 700,-

1 230,- 1 230,-

860,- 860,-

300,- 300,-

390,- 390,-
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ZNáTE Z TV

rohová sedačka 
TICO
Moderní rozkládací rohová sedačka s úložným 
prostorem • látka: berlin černý/bílá ekokůže a 
berlin hnědý/béžová ekokůže • univerzální roh 
= roh lze smontovat na pravý i levý • polštáře 
jsou v ceně • rozměry (šxvxh): 226x67x134 cm, 
prostor pro spaní: 200x104 cm • hloubka sedu  
bez polštářů 61 cm • výška sedu 37 cm  
• nemá čalouněná záda

CENOVá 
bOMbA

berlin černý/bílá ekokůže

berlin hnědý/béžová ekokůže

9 990 Kč

6 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x699 Kč*

-30%

Moderní obývací stěna • barva: korpus - bílá, dví řka  
- černý lesk  • rozměry (šxvxh): 200x185x43 cm 
• TV stolek 200x36x43 cm  
• 2x vitrína 40x105x32 cm • 2x police ší ře 100 cm na 
závěsném panelu • LED osvětlení je součástí obývací stěny

obývací stěna rENO - bílá/černý lesk 7 990 Kč

5 490 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x549 Kč*

-31%Rozkládací pohovka s úložným prostorem • potahová látka Alova 
• barva: černá/červená nebo hnědá/béžová • rozměry (šxvxhl): 
200x100x95 cm, prostor pro spaní 195x125 cm • záda nejsou 
čalouněná • polštáře jsou součástí pohovky • pružiny Bonell  
• možnost osobního vyzkoušení na provozovně

pohovka EVA II

61 cm
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6 390 Kč

4 490 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x449 Kč*

-30%

ZNáTE Z TV

0 kč  
záloha

NaKupujTE 
bEZ pENĚZ

ČESKÝ 
VÝROBEK



B. Telefonicky
Využijte naše Zákaznické centrum: 
775 775 019, 558 431 217  
(v pracovní dny od 7.30 - 21.00) 

A. ProsTřednicTvím inTerneTu 
Využijte celé ší ře našeho sortimentu (přes 21 000 položek !)  
a nakupujte se všemi výhodami, které nakupování na stránkách  
www.nejlevnejsinabytek.cz přináší !

dodání zboží 
Dodání probíhá do 5 pracovních dnů od objed-
návky v případě, že je zboží skladem. Pokud 
nábytek skladem není, je termín dodání 5-20 
pracovních dnů. Zboží rozesíláme přepravní 
společností po celé České republice. 
Nabízíme i možnost osobního odběru.  
Osobní odběr je možný na našem centrálním 
skladu ve Sviadnově (okres Frýdek-Místek, 
Ostravská 843) v pracovních dnech  
7:30 - 16 hodin.

Za případné tiskové chyby v letáku neručíme.

do 2 000 Kč  
vč. DPH 

od 2 001 Kč  
do 10 000 Kč vč. DPH 

od 10 001 Kč  
vč. DPH 

Dobírka (hotově u řidiče) 290 Kč 390 Kč 100 Kč

Bankovní  převod 190 Kč 290 Kč ZDARMA

Essox (objednávky nad 2000 Kč) - 290 Kč ZDARMA

Hotově (osobní  odběr) ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Platební  karta (osobní odběr) poplatek 2% z ceny zboží poplatek 2% z ceny zboží poplatek 2% z ceny zboží
 

Objednávejte snadnO a rychle ! www.nejlevnejsinabytek.cz

Typ platby

PlATBA A doPrAvA
 Hodnota 

objednávky

I krásné moderní sedačky mohou být za super cenu!

berlin šedý/šedá ekokůže

prOVEDENí prAVÉ

prOVEDENí LEVÉ

Rozkládací rohová sedačka s úložným prostorem  
• možnost objednat pravé i  levé provedení  
• jádro sedačky je tvořeno kvalitní pružinovou matrací  
• rozměry sedačky  (šxv): 250/170x90 cm, prostor pro spaní 200x130 cm  
= ideální  pro  přespání dvou dospělých lidí • výška sedu 43 cm • kvalitní 
potahová látka berlin černý s šedým prošíváním v kombinaci s černou ekokůží 
nebo berlin šedý v kombinaci s šedou ekokůží • záda nejsou čalouněná 
• k uvedeným sedačkám lze dokoupit křeslo a taburet • křeslo (šxvxhl): 
90x90x82 cm • taburet 40x38x35 cm • taburet  má  úložný  prostor

sedací souprava SANTANA DOPRAVA 
ZDARMA!

-35%sedačka 16 990 Kč

10 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1 099 Kč*

Záloha: 0 Kč, splátky: 11x349 Kč*

křeslo 4 499 Kč

3 490 Kč
-22%

-23%

taburet 1 290 Kč

990 Kč

250 cm

170 cm - vnější rozměr
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berlin černý/černá ekokůže

berlin černý/černá ekokůže

297 cm

133 cm

40 cm

72 cm41
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sedačka FUGAZI
Rozkládací sedačka ve tvaru “U” s úložným prostorem • látka:  
berlin černý/bílá ekokůže nebo berlin černý/černá ekokůže  
• polštáře jsou v ceně - 5 ks • záda nejsou čalouněná  
• rozměry (dxšxv): 297x133x72 cm (výška opěradla od země)  
• po rozložení: 297x145 cm, prostor pro spaní 266x102 cm

berlin černý/bílá ekokůže

14 990 Kč

9 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x999 Kč*

-33%

ZNáTE Z TV


