
9 990 Kč

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

-30%

226 cm
134 cm

67 cm

37 cm

40 cm

ZNáTe Z Tv

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

rohová sedačka TICO
Moderní rozkládací rohová sedačka TICO • látka: berlin černý/bílá ekokůže, 
berlin hnědý/béžová ekokůže a sawana šedá/šedá 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  
•úložný prostor

Největší iNterNetový  
obchod s Nábytkem  
v České republice!

Platnost letáku:  

14.9.-4.10.2015 
nebo do vyčerpání  

zásob

Český  výrobek! • Obývací stěna Zuzana 3 v moderním provedení • rozměry (šxvxh): 218,6 x 200 x 40 cm  
• TV stolek: 159x39,3x 40 cm, police: 90x21x22,2 cm, komoda: 59,6x80,5x28,6 cm, nosnost TV stolku: 50 kg 
• jednotlivé díly lze objednat i samostatně

obývací  stěna ZUZANA 3 

390,-390,- 390,-

890,-890,- 890,-
1 290,-

1 290,-
1 290,-

černá/bíládub sonoma/bílá švestka/bílá

CeNOvá 
bOmbA

CeNOvá 
bOmbA

0 kč  
záloha

berlin černý/bílá ekokůže

berlin hnědý/béžová ekokůže sawana šedá/šedá ekokůže

3 190 Kč

2 390 Kč
-25%

Český 
výrobek

ZNáTe Z Tv

Záloha: 0 Kč, splátky: 11x239 Kč

NakupujTe 
beZ peNěZ



ČeSkÝ VÝROBek! • celočalouněná postel RaDka  
• látka: 237/II + 18/I •polohovatelná část pod hlavou  
i nohama • pružinová matrace začalouněná v lamelovém  
rámu • seřiditelné lamely do váhy až 130 kg  
• úložný prostor s odvětráváním • rozměry ložné plochy  
šxdxv: 180 x 200 x 46 cm • celkové rozměry šxdxv: 180 x 200 x 92 cm 

Rozkládací rohová sedačka ve tvaru “u” s úložným prostorem • látka berlin 
černý/bílá ekokůže • polštáře jsou v ceně - 5 ks • záda nejsou čalouněná 
•rozměry (dxšxv): 320x140x72 cm (výška opěradla od země) + cca 12 cm 
přesah polštáře • po rozložení: 265 x 120 cm

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

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

-28% 12 680 Kč

8 590 Kč
-32%

Záloha: 0 Kč, splátky: 11x859 Kč

postel RADKA –  180x200 cm, čalouněná

 rohová sedačka FUGAZI, černá/bílá ekokůže

ČeSkÝ VÝROBek! • celočalouněná  postel  v látce 146 černá  
nebo 210+209 hnědá-imitace broušené kůže • pružinová matrace  
• mechanicky polohovatelná část pod nohama a hlavou  
• úložný prostor s odvětráváním  • rozměry lož. plochy dxšxv: 200x90x39 cm  
• kvalitní lamelový rošt nastavitelný až do hmotnosti 130 kg

postel  NATALY 90 –200x90 cm, čalouněná

4 990 Kč

3 590 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x359 Kč

pOLOhOváNí 

pOD hLAvOU  

I NOhAmA

90 cm

180 cm

92 cm

200 cm
200 cm

320 cm

140 cm

40 cm
39

 c
m

46
 c

m

Český 
výrobek

úLOžNý pROsTOR úLOžNý pROsTOR

18 cm
výška matrace

18 cm
výška matrace

pOLOhOváNí 

pOD hLAvOU  

I NOhAmA

Český 
výrobek

Moderní rohová rozkládací sedačka s úložným prostorem • potahová látka: ekosoft (ekokůže) v barvě bílá/černá  
• rozměry (šxdxv): 276 x216 x73 cm•hloubka sedáku: 64 cm, výška sedáku: 42 cm •prostor pro spaní: 135 x 210 cm 
• pružiny Bonell • polštáře jsou součástí sedačky • možnost objednat levé i pravé provedení

rohová sedačka 
eDmONTON

-35%19 990 Kč

12 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x1 299 Kč

-27%14 990 Kč

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

216 cm276 cm

42
 c

m

64 cm
73

 c
m

DOPRAVA 
ZDARMA!

DOPRAVA 
ZDARMA!

ObROvsKá 
seDAČKA

PrOVedení PraVé

alova oranžová

alova zelená alova šedá

pohovka TakO rozkládací s úložným  prostorem• rozměry  (dxšxv) 193x72x69 cm,  
po rozložení 140x190 cm • látka alova v barvě bílá káva, čokoládová, oranžová, zelená, fialová, šedá, 
černá, modrá, červená, hnědá • polštáře jsou v ceně

pohovka TAKO

ZNáTe Z Tv

alova černá

alova červenáalova modrá 190 cm

140 cmalova hnědá

alova bílá káva

72
 c

m

45
 c

m
193 cm

69
 c

m

alova čokoládová

alova fialová

6 410 Kč

4 190 Kč
-35%

Záloha: 0 Kč, splátky: 11x419 Kč

ZNáTe Z Tv

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

obývací stěna ReNO - bílá/černý lesk 7 990 Kč

5 690 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x569 Kč

-29%

kuchyně NIKA classic 260 cm  
- olše medová

80 cm80 cm

40 cm 60 cm

8
2

 c
m

 b
ez

 P
D

7
2

 c
m dvířka mDF

17 776 Kč

8 990 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x899 Kč

-49%

berlin šedý/šedá ekokůže

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, po rozložení 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 •  k  uvedeným  sedačkám lze dokoupit křeslo a taburet  
• křeslo (šxvxhl): 90x90x82 cm • taburet 40x38x35 cm  
• taburet  má  úložný  prostor

sedací souprava sANTANA DOPRAVA 
ZDARMA!

-16%taburet 1 290 Kč

1 090 Kč

Záloha: 0 Kč, splátky: 11x369 Kč

křeslo 4 499 Kč

3 690 Kč
-18%

-35%sedačka 16 990 Kč

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

250 cm

170 cm - vnější rozměr

4
3 cm

9
0 cm

55 cm

berlin černý/černá ekokůže

Skříň s posuvnými dveřmi  
• korpus i dví řka jsou z kvalitního LTD (laminovaná  
dřevotřísková deska) v barvě dub sonoma • skříň obsahuje praktické zrcadlo • hrany u skříně 
jsou ohraničeny aBS páskou • vnitřní členění - 1/2 šatní + 1/2 s 6 krátnými policemi + dvě 
dlouhé police v obou polovinách, viz náčrtek  • rozměry (šxvxh): 203x215x61 cm 

skříň GeNevA, dub sonoma

10 990 Kč

8 390 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x839 Kč

-24%

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

72
 c

m

42
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m

215 cm

203 cm

ZNáTe Z Tv

ZNáTe Z Tv

97 cm



ZNáTe Z Tv

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 13 000 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) – ulice 
Ostravská 843 (naproti ČSaD).

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

PC stůl JH311 
Rozměry (šxvxh): 100x71,4x67,5 cm  

stůl jednací JH112
Rozměry (šxvxh): 147,8x71,4x67,5 cm

monoblok stolový JH121
Rozměry (šxvxh): 161,6x71,4x135 cm

stůl  přídavný JH211
Rozměry (šxvxh): 134x71,4x67,5 cm

psací stůl JH111 
Rozměry (šxvxh): 147,8x71,4x67,5 cm  

kancelářský  
nábytek  
JOHan

rohový prvek JH411 
Rozměry (šxvxh): 67,5x71,4x67,5 cm 

kontejner JH001 
Rozměry (šxvxh): 39x55,9x41,4 cm  

uzamykatelný kontejner JH002 
Rozměry (šxvxh): 39x61,5x41,4 cm  

ČeSkÝ VÝROBek!!! • za málo peněz si vybavíte 
kompletně celou kancelář • materiál LTD  
• moderní barva švestka/bílá nebo dub sonoma/bílá 
• kancelářská sestava obsahuje: psací stůl jH111, 
stůl jH311, regál jH030, regál jH050, skříň jH055, 
roh stolu jH411 a kontejner jH001

Kancelářská sestava  11 320 Kč

8 490 Kč
Záloha: 0 Kč, splátky: 11x849 Kč

-25%

1 390 Kč
1 850 Kč

-25%

1 390 Kč
1 850 Kč

-25% 1 990 Kč
2 650 Kč

-25% 1 090 Kč
1 450 Kč

-25%

1 190 Kč
1 590 Kč

-25%

regál  rohový JH030U 
Rozměry (šxvxh): 33,5x115,8x33,5 cm  

skříň rohová JH050R
Rozměry (šxvxh): 62,7x186,2x62,7 cm

regál  rohový JH050U
Rozměry (šxvxh): 33,5x186,2x33,5 cm

regál vysoký JH050 
Rozměry (šxvxh): 72,5x186,2x33,8 cm  

skříň JH055 
Rozměry (šxvxh): 72,5x186,2x33,8 cm  

-25%1 490 Kč
1 990 Kč

2 990 Kč
3 990 Kč

skříňka  JH033
Rozměry (šxvxh): 72,5x115,8x33,8 cm

1 390 Kč
1 850 Kč

-25%

690 Kč
920 Kč

-25% 890 Kč
1 190 Kč

-25% 1 390 Kč
1 850 Kč

-25%

2 090 Kč
2 790 Kč

-25%

790 Kč
1 050 Kč

-25%

uzamykatelná skříň JH053
 Rozměry (šxvxh): 72,5x186,2x33,8 cm

2 090 Kč
2 790 Kč

-25%

regál malý JH030 
Rozměry (šxvxh): 72,5 x 115,8 x 33,8 cm  

1 090 Kč
1 450 Kč

-25%

-25%

1 190 Kč
1 590 Kč

-25%

Český 
výrobek

dub sonoma/
bílá

švestka/ 
bílá

i kancelář se dá vybavit levně a přitom moderně!


