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

SKLADEM více než 20 000 kusů nábytku!

Platnost letáku: 29.10. - 30.11.2016 nebo do vyčerpání zásob

Rozkládací rohová sedačka ve tvaru U s úložným prostorem • zadní část 
sedačky je potažená látkou, je tedy možné postavit ji kdekoliv v prostoru  
• potahová látka: berlin 02 (černá látka prošitá bílou a šedou nití)/eko 
14 (černá ekokůže), berlin 01 (šedá látka prošitá béžovou a černou nití)/
eko 26 (bílá ekokůže) nebo berlin 01 (šedá látka prošitá béžovou a černou 
nití)/eko 14 (černá ekokůže) • materiál: rám je z pevné konstrukce dřeva 
a dřevotřísky; matrace z PUR pěny; plastové nožky • rozměry (dxšxv): 
345x160/160x86 cm (výška pevných zad od země 61 cm) - obě ramena jsou 
stejně dlouhá • výška sedu 40 cm, hloubka sedu bez polštářů 72 cm  
• prostor pro spaní 295x130 cm • úložný prostor • polštáře v ceně  
(4 velké + 2 malé) • možnost osobního vyzkoušení na provozovně

rohová sedačka KEnzo
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Rozkládací rohová sedačka s 2 úložnými prostory • látka: sawana 14 (černá)/sawana 21 
(šedá), sawana 14 (černá)/sawana 18 (oranžová), sawana 16 (hnědá)/sawana 22 (béžová), 
sawana 05 (šedá)/sawana 13 (červená) nebo sawana 14 (černá)/neo 27 (modrá) • 
univerzální roh = roh lze smontovat na pravý i levý • rozměry (dxšxv): 265x149x75 cm (výška 
opěradla od země) • prostor pro spaní 199x122 cm • výška sedu 39 cm • čalouněná záda 
• možnost osobního vyzkoušení na provozovně • polštáře v ceně - 3 kusy

čALouněná záDA

černá/šedá

křeslo  4 990 Kč

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

-20%
rozměr: 60x60 cm výška 
39 cm; látka: černá/
šedá, černá/oranžová, 
hnědá/béžová, šedá/
červená, černá/modrá 
• úložný prostor

ší řka 105 cm (65 cm sedák + 2x20 cm 
boky), výška 87 cm, látka: černá/šedá, 
černá/oranžová, hnědá/béžová, šedá/
červená, černá/modrá 

černá/oranžová

hnědá/béžová

šedá/červená

černá/modrárohová sedačka MoRY KoRnER

MoDERnÍ náBYTEK zA SKVěLÉ CEnY

-26%16 990 Kč

12 490 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky 11x1249 Kč*

taburet  2 290 Kč

1 890 Kč
-17%

znáTE z TV-31%11 590 Kč

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



alova zelená alova šedá

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

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

Rozkládací rohová sedačka ve tvaru “U“ s úložným prostorem •látka:  
berlin 03 (hnědá prošitá bílou a béžovou nití)/ek 18 (hnědá) nebo boss  
14 (černá)/ek 14 (černá) • materiál: rám je z pevné konstrukce dřeva  
a dřevotřísky; vysoce elastická pěna; plastové nožky • záda jsou čalouněná 
• rozměry (dxšxv): 320x218/158x88 cm, výška sedu 40 cm, hloubka sedu 
bez polštářů 70 cm, výška pevných zad od země 75 cm   
• prostor pro spaní: 295x130 cm • úložný prostor • polštáře jsou v ceně

Jídelní set rozkládacího stolu MAURICI se čtyřmi židlemi HUBBERT • barva: stůl - dub sonoma, židle - dub 
sonoma/látka INARI 23 (hnědá) • materiál: stůl - laminovaná MDF (nohy)/lamino s ABS hranou (deska), 
židle - bukový masiv/látka • rozměry: stůl (dxšxv) 118-158 x75x76 cm, židle (šxhxv) 45x51x90 cm  
• možnost dokoupení dalších židlí za 990 Kč/ks, možnost nákupu stolu samostatně za 2 490 Kč/ks

rohová sedačka STILLo 1

jídelní set MAhu, dub sonoma

17 390 Kč

12 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1299 Kč*

-25%
Postel Machigan v barvě dub sonoma nebo bílá • materiál: lamino 
• rozměry (šxhxv): 144,5x204,3x74 cm, ložná plocha 140x200 cm  
• postel obsahuje 2 šuplíky • v ceně postele není rošt ani matrace  
• do postele patří rošt v kovovém rámu za 2 050 Kč

postel MAChIgAn - 140x200 cm
3 590 Kč

2 490 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x249 Kč*

-31%

8 590 Kč

6 290 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x629 Kč*

-27%

RozKLáDACÍ STůL
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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

14 990 Kč

9 490 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x949 Kč*

-37%

ČESKÝ VÝROBEK! • Obývací stěna v moderním  provedení •  rozměry 
(šxvxh): 218,6x200x40 cm • TV stolek 159x39,3x40 cm, závěsná skříňka  
s jednou policí 59,6x67,6x23 cm, police 90x21x22,2 cm, skříňka s jednou 
policí 59,6x80,5x28,6 cm • jednotlivé díly lze objednat i samostatně

dub sonoma/bílá bílá/černá švestka/bílá
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1 290,-1 290,- 1 290,-

obývací stěna zuzAnA 2
CEnoVá 
BoMBA

ČESKÝ 
VÝROBEK

3 990 Kč

2 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x299 Kč*

-25%
0 kč  
záloha

NAKUPUJTE 
BEz pEněz

znáTE z TV

bílá

dub sonomaberlin hnědý/hnědá ekokůže
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obývací  stěna REno – bílá/černý lesk
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 • modré LED osvětlení je součástí obývací stěny

7 990 Kč

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

-31% Rozkládací pohovka s úložným prostorem • rozměry  (dxšxv) 
193x72x69 cm, prostor pro spaní 140x190 cm •látka alova 
v barvě hnědá, oranžová, zelená, šedá, modrá, černá, fialová, bílá 
káva, červená, čokoládová • záda nejsou čalouněná • polštáře 
jsou v ceně • možnost osobního vyzkoušení na provozovně

pohovka TAKo 6 410 Kč

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

-38%
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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: bez 
polštářů 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) • možnost dokoupení taburetu v barvě 
černá nebo šedá/bílá, rozměr (šxhxv): 60x60x46 cm za 2 390 Kč

rohová sedačka MAXIMo

berlin šedý/bílá ekokůže

berlin černý/bílá ekokůžeberlin černý/černá ekokůže

oBRoVSKá 
SEDAčKA

alova černá

alova bí lá káva alova červená

alova modrá

alova čokoládová

čALouněná záDA

čALouněná záDA

znáTE z TVznáTE z TV

-24%16 990 Kč

12 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1299 Kč*

berlin černý/černá ekokůže
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17 776 Kč

8 990 Kč
-49%

kuchyně nIKA classic 260 cm - olše medová

znáTE z TV

Typizovaná sestava 260 cm • dřez není v ceně  
• korpus je vyroben z LTD v barvě jabloň tmavá • dví řka  
jsou z MDF v barvě classic olše medová• hloubka skříněk: dolní 45 cm, horní 29 cm • pracovní deska:  
1x 40 cm, 1x 60 cm a 1x 80 cm, výška 28 mm • na skříňku pod dřez se pracovní deska nedodává  
• skříňky se  mohou  sestavit  dle  potřeb  klienta • lze dokoupit dřez INTL za 1 490 Kč

Záloha: 0 Kč, splátky: 11x899 Kč*



Rozkládací rohová sedačka s úložným prostorem  
• sedačka je univerzální = roh lze smontovat na pravý  
i levý • potahová látka: berlin 02  
(černá látka)/ek 26 (bílá ekokůže) nebo berlin 
04 (hnědá) / eko bez • materiál: rám je z pevné 
konstrukce dřeva, dřevotřísky a kovových komponentů 
• rozměry (dxšxv): 228,5x144x68,5 cm, výška sedu 
37 cm • hloubka sedu s polštáři 45 cm,  
bez polštářů 70 cm • výška opěrky na ruce 52 cm, 
ší řka opěrky 15 cm • prostor pro spaní: 198x112 cm 
• polštáře jsou v ceně - 4 ks

rohová sedačka VERA
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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 3 pracovních dnů 
od objednávky v případě, že je zboží 
skladem. Pokud nábytek skladem není, 
je termín dodání 5-20 pracovních dnů. 
Zboží rozesí láme přepravní společností 
po celé České republice. Nabízíme 
i možnost osobního odběru. Osobní 
odběr a vyzkoušení vystaveného zboží 
je možné na našem centrálním skladě 
a provozovně ve Sviadnově (okres 
Frýdek-Místek, Ostravská 843) v 
pracovních dnech 7:30 – 16 hodin.

Za případné tiskové chyby v letáku neručíme.

Objednávejte snadnO a rychle ! www.nejlevnejsinabytek.cz

PlATBA A doPrAvA

I krásné sedačky mohou být za super cenu!
pRoVEDEnÍ LEVÉ

pRoVEDEnÍ pRAVÉ

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

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 - v
nější ro
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4
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-35%sedačka 16 990 Kč

10 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1099 Kč*

berlin černý/černá ekokůže

berlin černý/bílá ekokůže

berlin šedý/šedá ekokůže

0 - 1 000 Kč 
vč. DPH

1 001 - 2 000 Kč  
vč. DPH 

2 001 - 10 000 Kč 
vč. DPH 

10 001 - 20 000 Kč  
vč. DPH 

nad 20 000 Kč 
vč. DPH

Dobírka 149 Kč 249 Kč 349 Kč 249 Kč 50 Kč

Bankovní  převod 99 Kč 199 Kč 299 Kč 199 Kč ZDARMA

Essox (objednávky nad 2000 Kč) - - 299 Kč 199 Kč ZDARMA

Platební  karta 99 Kč 199 Kč 299 Kč 199 Kč ZDARMA

Hotově (osobní  odběr) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Platební  karta (osobní odběr) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

 Hodnota 
objednávky

Typ platby

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

-30%9 990 Kč

znáTE z TV

znáTE z TV

hnědá/béžová ekokůže


