
Platnost letáku: 13.5.2019-2.6.2019 nebo do vyčerpání zásob.

NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ 
OBCHOD S NÁBYTKEM 
V ČESKÉ REPUBLICE.

NEJLEVNEJSI 
NABYTEK.CZ

DNES VYBERETE, 
ZÍTRA ZABALÍME, 
POZÍTŘÍ POŠLEME

Máme VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
pro naše věrné zákazníky, ve kterém 
rozdáváme slevu 5 % na další nákup.

Objednávat můžete i po telefonu. 
Volejte 777 918 774 
nebo 558 431 217.

Zboží z letáku, ve vybraných barvách, si můžete prohlédnout 
 a vyzkoušet na naší prodejně ve Sviadnově u Frýdku-Místku.  

OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY: PO - PÁ 9:00 – 18:00
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Moderní předsíňová stěna  
• barva: dub sonoma/bílá nebo bílý mat/černý mat 
• materiál LTD • rozměry (šxvxh): 97,5x180x25 cm

 2 790 Kč

1 790 Kč-36%
Předsíňová stěna FOX

ZNÁTE   
Z TV

Koupelnová skříňka 
NEJBY D50 
s umyvadlem

Koupelnová skříňka 
NEJBY C30

Kuchyně NEJBY, 120/180 cm

Skříňka v bílé barvě  
• rozměry (šxvxh): 45x77x25,6 cm  
• materiál: lamino

Skříňka v bílé barvě  
• rozměry (šxvxh): 30x175x29,6 cm  
• materiál: lamino  
• dví řka jsou univerzální, při montáži  
si sami zvolíte otevírání vpravo nebo vlevo Typizovaná sestava o délce 120 cm (dolní řada)/180 cm (horní 

řada) • barva: korpus – bílý mat, dví řka – dub sonoma 
• materiál – lamino (tloušťka 16 mm),  úchyt - chromovaná 
ocel, zásuvky s kuličkovými pojezdy • skříňky se mohou 
sestavit dle potřeb klienta • pracovní deska, dřez a spotřebiče 
nejsou v ceně

DVÍŘKA  
V LESKU!

7 990 Kč

5 490 Kč-31%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x549 Kč

6 590 Kč

4 590 Kč-30%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x459 Kč

2 890 Kč

1 990 Kč-31%

2 890 Kč

1 990 Kč-31%

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

Obývací stěna RENNO

ZNÁTE   
Z TV
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bílý mat/černý mat dub sonoma/bílá
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https://www.nejlevnejsinabytek.cz/predsinova-stena-bily-matcerny-p-177614.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/predsinova-stena-sonomabila-p-175354.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/renno-obyvaci-stena-bilacerny-lesk-p-142433.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-nejby-120180-sonoma-p-228247.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/koupelnova-skrinka-nejby-umyvadlem-bila-p-228264.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/koupelnova-skrinka-vysoka-nejby-bila-p-228265.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019


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

144,5 cm

204,3 cm
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ČESKÝ VÝROBEK! • Obývací stěna v moderním provedení • rozměry 
(šxvxh): TV stolek 159x39,3x40 cm, závěsná skříňka s jednou policí 
59,6x67,6x23 cm, police 90x21x22,2 cm, komoda 59,6x80,5x28,6 cm  
• jednotlivé díly lze objednat i samostatně • materiál: lamino

Obývací stěna ZUZANA 2
ZNÁTE   
Z TV

CENOVÁ 
BOMBA

ČESKÝ  
VÝROBEK

370,-

880,-

1 340,-

820,-
370,-

880,-

1 340,-

bílá/černá

820,-

370,-

880,-

1 340,-

švestka/bílá

820,-

dub sonoma/bílá

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x319 Kč
3 190  Kč-30%
4 540 Kč

 13 990 Kč

9 490    Kč-32%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x949 Kč

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

Oboustranná matrace • výplň: pěna T23 – výška 
pěny 13 cm • potah prošívaný vysoce vláknitým 
netkaným materiálem 120g/m2 • praní na 40°C, 
zapínání na zip • středně tvrdá matrace H2 • 
nosnost matrace: 100 kg
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m40 cm

297 cm

Rozkládací rohová sedačka FUGAZI

Pěnová matrace NEJBY

černá látka/bílá ekokůže

černá látka/černá ekokůže Rozkládací rohová sedačka DAKAR
Univerzální rohová sedačka = roh lze smontovat na pravý i levý  
• potahová látka: mikro 0027 = tmavě šedá látka/dolaro  
511 = bílá 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 85-90 cm) • výška sedu 41 cm • prostor pro spaní:  
200x118 cm • úložný prostor

240 cm
144 cm
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-35%
10 693 Kč

6 990   Kč
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x699 Kč

ČALOUNĚNÁ ZÁDA POHODLNÉ  
SEZENÍ

80x200 cm 
1 590 Kč

1 390 Kč-13%

90x200 cm 
1 690 Kč

1 490 Kč-12%

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x239 Kč

140x200 cm 
2 590 Kč

2 390 Kč-8%

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x269 Kč

160x200 cm 
2 890 Kč

2 690 Kč-7%

možnost na splátky:  
záloha 0 Kč, 11x299 Kč

180x200 cm 
3 490 Kč

2 990 Kč-14%  4 470 Kč 

2 590    Kč-42%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x259 Kč

Postel v barvě bílá nebo dub sonoma • materiál: lamino  
•rozměr (šxdxv): 144,5x204,3x74,2 cm, ložná  plocha postele 
140x200 cm • postel obsahuje 2 šuplíky (lze je použít  
i na opačné straně) • v ceně postele není rošt ani matrace  
• do postele patří rošt v pevném rámu

Postel MACHIGAN 140x200 cm

dub sonoma

ZNÁTE   
Z TV

bílá  

15 cm  
výška 
matrace

https://www.nejlevnejsinabytek.cz/noanalytics_search_result.php?keywords=penova%20matrace%20nejby&type=nonanalytics&utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/machigan-postel-140x200-sonoma-p-185090.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/obyvaci-stena-zuzana-sonomabila-p-119442.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/obyvaci-stena-zuzana-bilacerna-p-139340.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/obyvaci-stena-zuzana-svestkabila-p-133077.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-fugazi-cernabila-ekokuze-p-181419.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-fugazi-cernabila-ekokuze-p-181419.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-fugazi-cernacerna-ekokuze-p-181415.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-dakar-tmave-seda-latkabila-ekokuze-p-221346.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/machigan-postel-140x200-bila-p-185098.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019


Objednávejte prostřednictvím internetu nebo po telefonu 777 918 774, 558 431 217 (pracovní dny 8:00 – 18:00) 

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x259 Kč

Kuchyně SONJA 2, 180/240 cm
Typizovaná sestava o délce 180 cm (dolní řada)/240 cm  
(horní řada) •barva: korpus – dub sonoma, dví řka – dub sonoma,  
pracovní deska - dub sonoma • hloubka skříněk: dolní 45 cm  
(s pracovní deskou 60 cm), horní 30 cm • pracovní deska:  
dělená - 1x40 cm + 1x60 cm, hloubka 60 cm, tloušťka 28 mm • materiál - LTD (lamino) • skříňky se mohou sestavit 
dle potřeb klienta • dřez a spotřebiče nejsou v ceně • na dřezovou skříňku se pracovní deska nedodává, doporučujeme 
dokoupit celoplošný dřez INNTL 80x60 cm

7 990 Kč

4 990Kč-38%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x499 Kč

ZNÁTE   
Z TV
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60 cm

60 cm
80 cm
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borovice canyon světlá/borovice canyon tmavá

7 390,-
2 690,-

3 990,-
cena včetně nočních stolků

ZNÁTE   
Z TV

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x1 349 Kč
13 490  Kč-14%
15 600 KčLožnice VIERA  

Ložnicová sestava s postelí 180x200 cm v moderním provedení  
• rozměry (šxhxv): postel 186x205x85 cm, 2x noční stolek 46x41x35 cm, skříň se zrcadlem 225x58x214 cm, komoda 132x38x92 cm  
• materiál lamino • jednotlivé díly lze koupit samostatně • postel neobsahuje rošt ani matraci, vhodný rozměr je 180x200 cm nebo 2 ks 90x200 cm  
• do postele patří rošt v pevném rámu

7 390,-
2 690,-

dub monastery/černá

3 990,-
cena včetně nočních stolků

 8 680 Kč 

6 990    Kč-19%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x699 Kč

Jídelní set rozkládacího stolu MAURISI se čtyřmi židlemi HJUBERT  
• 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 1 190 Kč/ks, možnost nákupu stolu samostatně za 2 990 Kč/ks

ROZKLÁDACÍ STŮL

Jídelní set MAHU

dub sonoma

 17 766 Kč

7 990    Kč-55%
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x799 Kč

DVÍŘKA MDF

Kuchyně NIKA CLASSIC, 260 cm
Typizovaná sestava 260 cm •dví řka jsou z MDF v dekoru bílá, dub sonoma nebo olše • korpus je vyroben z LTD 
vždy v barvě dví řek • pracovní deska petra béžová • hloubka skříněk: dolní 45 cm, horní 29 cm • pracovní 
deska: 1x 40 cm, 1x 60 cm a 1x 80 cm, výška 28 mm • skříňky se mohou sestavit dle potřeb klienta • dřez  
a spotřebiče nejsou v ceně • na dřezovou skříňku se pracovní deska nedodává, doporučujeme dokoupit celoplošný 
dřez INNTL 80x60 cm 

olše

bílá  

60 cm
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80 cm

80 cm

40 cm

ZNÁTE   
Z TV

1 190,-

2 990,-

https://www.nejlevnejsinabytek.cz/noanalytics_search_result.php?keywords=viera%20svetla%20borovice%20tmava&type=nonanalytics&utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-sonja-180240-sonoma-p-226579.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/noanalytics_search_result.php?keywords=viera%20monastery&type=nonanalytics&utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rozkladaci-jidelni-mahu-sonoma-p-183969.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-nika-classic-bila-p-217508.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-nika-classic-sonoma-p-217510.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/kuchyne-nika-classic-olse-p-217509.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019


B. TELEFONICKY
Využijte naše Zákaznické centrum: 
777 918 774, 558 431 217  
(v pracovní dny 8:00 – 18:00) 

A. PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU 
Využijte celé ší ře našeho sortimentu (přes 36 000 položek !)  
a nakupujte se všemi výhodami, které nakupování na stránkách  
www.nejlevnejsinabytek.cz přináší !

Dodání zboží 
Dodání probíhá do 4 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. Vyzkoušení 
vystaveného zboží je možné na naší 
prodejně ve Sviadnově (okres  
Frýdek-Místek, Ostravská 843)  
v pracovních dnech 9:00 – 18:00.

Za případné tiskové chyby v letáku neručíme.

OBJEDNÁVEJTE SNADNO A RYCHLE ! www.nejlevnejsinabytek.cz

PLATBA A DOPRAVA
typ platby / hodnota 

objednávky
do 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 online 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

Twisto 99 Kč 199 Kč 299 Kč 199 Kč ZDARMA

ESSOX_inzerce_Smart Shop_06_2017.indd   1 09.06.17   11:44
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144 cm

144 cm

232 cm

Rozkládací rohová sedačka ASTANA 

Rozkládací rohová sedačka ASTANA U

Univerzální rohová sedačka = roh lze smontovat na pravý i levý • potahová látka: kornet 10 
(černá látka prošitá bílou nití)/dolaro 08 (černá ekokůže), kornet 10 (černá látka prošitá bílou 
nití)/dolaro 511 (bílá ekokůže), kornet 18 (světle šedá látka)/dolaro 04 (tmavě šedá ekokůže) 
• materiál: vlnité pružiny • rozměry (dxšxv): 232x144x71 cm (výška s polštáři 85-90 cm)  
• výška sedu 41 cm • prostor pro spaní: 200x132 cm • úložný prostor 
• polštáře mají z každé strany jiný vzor

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

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x699 Kč
6 990  Kč-35%
10 693 Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x949 Kč
9 490  Kč-34%
14 427 Kč

světle šedá látka/tmavě šedá ekokůže

černá látka/bílá ekokůže

černá látka/černá ekokůže

světle šedá látka /tmavě šedá ekokůže

CENOVÁ 
BOMBA

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

černá látka/bílá ekokůže

černá látka /černá ekokůže

ZNÁTE   
Z TV

ČALOUNĚNÁ ZÁDA

POHODLNÉ  
SEZENÍ

POHODLNÉ  
SEZENÍ

ČALOUNĚNÁ ZÁDA
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298 cm

NAVŠTIVTE NÁS  
NA FACEBOOKU

https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-svetle-seda-latkatmave-seda-ekokuze-p-224219.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkacerna-ekokuze-p-221342.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkabila-ekokuze-p-221344.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkacerna-ekokuze-p-224208.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-svetle-seda-latkatmave-seda-ekokuze-p-221343.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkabila-ekokuze-p-224212.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.nejlevnejsinabytek.cz/rohova-sedacka-astana-cerna-latkabila-ekokuze-p-224212.html?utm_source=Letak&utm_medium=referral&utm_campaign=kveten2019
https://www.facebook.com/Nejlevnejsinabytekcz/

