Platnost letáku: 31.10. 2022 – 30.11.2022 nebo do vyprodání zásob

NEJLEVNEJSI
NABYTEK.CZ
VEŠKERÉ ZBOŽÍ
Z LETÁKU JE
U NÁS SKLADEM!

Objednávat můžete i po telefonu.
Volejte 777 918 774
nebo 558 431 217.
Většinu zboží z letáku si můžete prohlédnout
a vyzkoušet na naší prodejně ve Sviadnově u Frýdku-Místku.
PRODEJNA JE OTEVŘENA v pracovní dny 8:00 - 17:00

1

U NÁS NAJDETE TÉMĚŘ
20 000 KUSŮ NÁBYTKU
SKLADEM.

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU
VE SVIADNOVĚ U F-M!
60 cm

bílý lesk

10% slevu
při nákupu zboží od 10 000 Kč

nebo 5% slevu

při nákupu zboží od 2 000 Kč do 9 999 Kč.

Platí na objednávky při osobním odběru.
POHODLNÉ
SEZENÍ

PROVEDENÍ
PRAVÉ

80 cm
60 cm

40 cm

wenge/dub sonoma

82 cm bez PD

Užijte si
okamžitou

dub sonoma

bílý lesk/šedý wolfram

Kuchyně JAMISON 180/240 cm
• materiál: LTD • součástí každé skříňky je
korpus, dvířka, úchyty a také pracovní deska
(tloušťka 32 mm), která je barevně sladěná
s dekorem dvířek • na skříňku pod dřez
se pracovní deska nedodává! Vychází se
z předpokladu,že zde bude umístěn celoplošný
dřez 80x60 cm • dřez, spotřebiče a dekorace
nejsou v ceně

-42%

6 990 Kč
12 140 Kč

DOPRAVA ZDARMA
U OBJEDNÁVEK OD 2 000 KČ

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

175 cm

42 cm

260 cm

bílý mat/černý mat

Rozkládací rohová sedačka JERMAINE 2
Rozkládací sedačka • provedení pravé nebo levé • potahová látka: Madryt 1100 = černá ekokůže
• materiál: pružiny bonell, polyuretanová pěna T25 • rozměry (dxšxv): 260x175x71 cm • výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 65 cm • prostor pro spaní: 195x135 cm
23 290 Kč
• rozměry úložného prostoru: 167x87 cm • nohy dřevěné

-33%

15 490 Kč

dub sonoma/bílá

Předsíňová stěna DELMAR
Moderní předsíňová stěna • barva: bílý mat/černý mat nebo dub sonoma/bílá • materiál LTD
• rozměry (šxvxh): 97,5x180x25 cm

-39%

4 250 Kč

2 590 Kč

5

LET
ZÁRUKA!

UNIVERZÁLNÍ
ROH

240 cm

bílá

135 cm
61 cm

2 990 Kč
37 cm

komoda

10 490 Kč

noční stolek

4 190 Kč

1 590 Kč

70 x 200 cm

-41%

80 x 200 cm

3 180 Kč

-41%

1 890 Kč

140 x 200 cm

-34%

3 530 Kč

2 090 Kč

160 x 200 cm

5 470 Kč

-34%

3 590 Kč

6 020 Kč

3 990 Kč

3 990 Kč

postel 180 cm

cena za 2 ks

skříň

postel 160 cm

90 x 200 cm

-39%

Ložnice KABIR 2

3 900 Kč

2 390 Kč

Ložnicová sestava v barvě dub sonoma/bílá • materiál: LTD (lamino), plastové úchyty • rozměry (šxhxv): šatní skříň
201x58x214 cm, komoda 103x40x92 cm, noční stolek 51x37x45,5 cm, postel 186x204x85 cm, ložná plocha postele
180x200 cm, postel je dodávána s roštem, matraci je třeba dokoupit • jednotlivé díly lze koupit samostatně • v ceně
ložnice jsou 2 kusy nočních stolků • postel můžete koupit také
29 510 Kč
v rozměru 166x204x85 cm za cenu 3 990 Kč, ložná
plocha postele 160x200 cm, postel je dodávaná s roštem.

180 x 200 cm

-40%

7 480 Kč

4 490 Kč

-36%

-39%

74 cm

17 990 Kč

8 890 Kč
13 980 Kč

Obývací stěna BRIXTON

Univerzální rohová sedačka = roh lze smontovat na levý nebo pravý
• potahová látka: baltia 96 = černá látka/černá ekokůže
• rozměry (dxšxv): 240x135x75 cm • výška a hloubka sedu:
37x61 cm (hloubka je bez polštářů) • prostor pro spaní:
205 x 125 cm • úložný prostor

Moderní obývací stěna • barva: bílá, dub sonoma, dub lefkas a nebo
matera/dub artisann• materiál: lamino • rozměry (šxvxh):
TV stolek s výklopy 176x30x40,2 cm, vitrína 59,3x115x30,6 cm,
vitrína na zavěšení 59,3x113x30,6 cm, police 102x16x17 cm
• LED osvětlení není v ceně

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

m

,
144

5c

m

dub sonoma

bílá

dub sonoma/bílá

Bílá

Policová skříň NEFERTUM

Postel LETENYE
Postel 140x200 • barva: bílá • materiál: lamino • rozměry (šxhxv):
144,5 x 204,3 x 74,2 cm, výška čela u nohou 39,6 cm, ložná plocha
140 x 200 cm • v ceně postele není rošt ani matrace • součástí
postele jsou 2 šuplíky, které lze umístit z obou stran

-43%

3 690 Kč
6 420 Kč

Policová skříň • barva: dub sonoma nebo bílá nebo dub sonoma/bílá
• rozměry (šxhxv): 74 x 35 x 180 cm • materiál: LTD (lamino)

-37%

3 490 Kč
5 520 Kč

47 cm

41 cm

Rozkládací rohová sedačka ASTANA U

Univerzální rohová sedačka = roh lze smontovat na pravý i levý
• potahová látka: mikro 0027 = tmavě šedá látka/dolaro 511
= bílá ekokůže nebo mikro 1024 = tmavě šedá látka/dolaro 08
= černá ekokůže • zadní část sedačky je potažená látkou, je tedy
možné postavit sedačku kdekoliv v prostoru • materiál:
vlnité pružiny • rozměry (dxšxv): 240x144x71 cm (výška
s polštáři 80-86 cm) • výška sedu 41 cm • prostor
pro spaní: 200x118 cm • úložný prostor

Univerzální rohová sedačka ve tvaru U • potahová látka: kornet 18 (světle šedá látka)/dolaro 04 (tmavě šedá
ekokůže), kornet 10 (černá látka prošitá bílou nití)/dolaro 511 (bílá ekokůže), kornet 10 (černá látka prošitá
bílou nití)/dolaro 08 (černá ekokůže) • materiál: vlnité pružiny • rozměry (dxšxv): 298x144x71 cm (výška s
polštáři 85-90 cm) • výška sedu 41 cm
• prostor pro spaní: 267x130 cm • úložný prostor
• polštáře mají z každé strany jiný vzor
19 440 Kč

tmavě šedá látka/černá ekokůže

-37%

Šatní skříň TABARI VI

Šatní skříň s posuvnými dveřmi • barva: bílý mat nebo dub sonoma
• rozměry (šxhxv): 180 x 57 x 215 cm • materiál: laminovaná
deska o tloušťce 16 mm, hrany ABS, hliníkové kolejnice Sevroll

Šatní skříň s posuvnými dveřmi a zrcadlem • barva: bílý mat nebo dub
sonoma • rozměry (šxhxv): 150x58x200 cm • materiál: laminovaná
deska o tloušťce 16 mm, hrany ABS, hliníkové kolejnice Sevroll

-31%

7 490 Kč

-32%

7 290 Kč
10 780 Kč

Veškeré zboží z letáku je u nás skladem!

-39%

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

PROVEDENÍ
PRAVÉ

211 cm

Rozkládací rohová sedačka WILUNA

Rozkládací rohová sedačka BUNTING U

Rohová sedačka se záhlavníkem • levé nebo pravé provedení • potahová látka: malmo 90 (světle šedá látka)/
malmo 95 (tmavě šedá látka) • rozměry (dxšxv): 260x179 x77/90-102 cm, výška sedu 40 cm, prostor pro spaní
130x200 cm • úložný prostor • jádro sedačky je tvořeno pružinovou matrací

Univerzální rohová sedačka ve tvaru „U“ • potahová látka: berlin 02
(černá látka prošitá bílou a šedou nití)/madryt 1100 (černá ekokůže)
• materiál sedáku: pěna • rozměry (dxšxv): 314x211x84 cm
(s polštáři), výška sedu: 40 cm • prostor po rozložení na spaní:
280x134 cm • úložný prostor

-34%
-35%
Křeslo WILUNA

7 260 Kč

4 690 Kč

Potahová látka: malmo 90 (světle šedá
látka)/malmo 95 (tmavě šedá látka)
• rozměry (šxvxh): 95x77x85 cm

-39%
Taburet WILUNA

23 600 Kč

15 490 Kč
3 090 Kč

1 890 Kč

Potahová látka: malmo 90 (světle šedá
látka)/malmo 95 (tmavě šedá látka)
• rozměry (šxhxv): 48x48x42 cm
• úložný prostor

11 790 Kč

UNIVERZÁLNÍ
ROH

179 cm

40 cm

215 cm

9 290 Kč
14 770 Kč

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

200 cm

dub sonoma

Šatní skříň GAMBA I

10 830 Kč

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

černá látka /černá ekokůže

314 cm

dub sonoma

cm

Rozkládací rohová sedačka DAKAR

POHODLNÉ
SEZENÍ

bílý mat

144

cm

světle šedá látka /tmavě šedá ekokůže

150 cm

bílý mat

298 cm

68

260 cm

180 cm

-42%

černá látka/bílá ekokůže

POHODLNÉ
SEZENÍ

74,2 cm

,3 c

POHODLNÉ
SEZENÍ

5 290 Kč
9 100 Kč

144 cm

71 cm

180 cm

UNIVERZÁLNÍ
ROH

240 cm

tmavě šedá látka/bílá ekokůže

20 4

matera/dub artisan

Rozkládací rohová sedačka MENKET 2

DOPRAVA ZDARMA
U OBJEDNÁVEK OD 2 000 KČ
dub kronberg

dub sonoma

71 cm

výška matrace 12 cm

40 cm

Sendvičová matrace
• střední tuhost • masážní zóny
• pratelný potah
• maximální nosnost: 110 kg (na 1 spací místo)
• výška matrace: 12 cm
• pěna T25

dub lefkas

41 cm

Matrace DAGI

-32%
DOPRAVA ZDARMA
U OBJEDNÁVEK OD 2 000 KČ

15 990 Kč
23 490 Kč

Objednávejte prostřednictvím internetu nebo po telefonu
777 918 774, 558 431 217 (pracovní dny 8:00 – 17:00)

I kancelář může být krásná a za super cenu!
ČESKÝ
VÝROBEK

ČESKÝ
VÝROBEK

černá/dub wotan

dub sonoma/bílá

Kancelářská sestava NEJBY GIANNI 1
ČESKÝ VÝROBEK!!! • barva: černá/dub wotan •materiál: LTD
• kancelářská sestava obsahuje: PC stůl, psací stůl, rohový prvek,
kontejner, regál nízký, skříňka, skříň, uzamykatelná skříň

-29%

25 380 Kč

16 990 Kč

Kancelářská sestava NEJBY GIANNI 2
ČESKÝ VÝROBEK!!! • barva: dub sonoma/bílá • materiál: LTD
• kancelářská sestava obsahuje: stůl jednací, psací stůl, rohový
prvek, uzamykatelný kontejner, regál vysoký - 2 kusy, uzamykatelná
skříň, skříň, nástavec na skříň

rohový prvek

kontejner

Rozměry (šxvxh): 67,5x71,4x67,5 cm

Rozměry (šxvxh): 39x55,9x41,4 cm

-27% 1 660 Kč

-27% 2 330 Kč

1 210Kč

1 690Kč
uzamykatelný kontejner

kancelářský PC stůl

Rozměry (šxvxh): 39x61,5x41,4 cm
-27% 3 810 Kč

Rozměry (šxvxh): 100x71,4x67,5 cm
-27% 2 930 Kč

2 770Kč

2 130Kč

-31%

30 380 Kč

19 990 Kč

DOPRAVA ZDARMA
U OBJEDNÁVEK OD 2 000 KČ

skříňka
Rozměry (šxvxh): 72,5x115,8x33,8 cm
-27% 3 360 Kč

2 440Kč

regál rohový nízký

uzamykatelná skříň

Rozměry (šxvxh): 33,5x115,8x33,5 cm

Rozměry (šxvxh): 72,5x186,2x33,8 cm

-27% 1 750 Kč

-27% 4 660 Kč

1 280Kč

3 390Kč

regál nízký

nástavec na skříň

Rozměry (šxvxh): 72,5x115,8x33,8 cm
-27% 2 450 Kč

Rozměry (šxvxh): 72,3x40,6x33,75 cm
-27% 1 820 Kč

Rozměry (šxvxh): 147,8x71,4x67,5 cm

regál vysoký

skříň

-27% 3 240 Kč

Rozměry (šxvxh): 72,5x186,2x33,8 cm

Rozměry (šxvxh): 72,5x186,2x33,8 cm

-27% 3 600 Kč

-27% 4 840 Kč

kancelářský psací stůl
Rozměry (šxvxh): 147,8x71,4x67,5 cm
-27% 3 150 Kč

2 290Kč

1 780Kč

1 320Kč

stůl jednací

2 350Kč

2 620Kč

OBJEDNÁVEJTE SNADNO A RYCHLE !

OSOBNĚ NA
PRODEJNĚ VE
SVIADNOVĚ
Těšíme se na vás v pracovní dny
od 8. do 17. hodiny na adrese
Ostravská 843, Sviadnov
u Frýdku-Místku
(naproti depu ČSAD, nad obchodem
Keška). Přímo před areálem je
autobusová zastávka Sviadnov ČSAD.

www.nejlevnejsinabytek.cz

PROSTŘEDNICTVÍM
INTERNETU
Využijte celé šíře našeho sortimentu
(přes 30 000 položek !) a nakupujte
se všemi výhodami, které přináší
nakupování na stránkách
www.nejlevnejsinabytek.cz

PROVOZOVATEL: SmartShop, s.r.o., Železárenská 636/4, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 27843858
Za případné tiskové chyby v letáku neručíme.

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU

TELEFONICKY
Využijte naše
zákaznické centrum:
777 918 774, 558 431 217
(v pracovní dny 8:00 – 17:00)

V Š E CH
NO V
MÁME YS TAVENÉ
S K L A D Z BO Ž Í
EM!

3 520Kč

