Platnost letáku: 12.3.2018–31.3.2018 nebo do vyčerpání zásob

nejlevnejsi
nabytek.cz

největší internetový
obchod s nábytkem
v České republice.

DNES VYBERETE,
ZÍTRA ZABALÍME,
POZÍTŘÍ POŠLEME

Objednávat můžete i po telefonu.
Volejte 775 775 019
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

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

Rohová sedačka
MORY KORNER

čalouněná záda
Znáte
z TV

1

265 cm

48 cm

86

75 cm

cm

m
149 c

Rozkládací rohová sedačka s 2 úložnými prostory • látka:
• látka: sawana 14 (černá)/sawana 21 (šedá), sawana 16 (hnědá)/
sawana 22 (béžová) nebo sawana 14 (černá)/sawana 18 (oranžová)
• 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
• polštáře v ceně - 3 kusy

132 cm

39 cm

71 cm

63 c

m

-22%

černá/šedá

8 990Kč

11 590 Kč

-13%

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x899 Kč*

taburet 2 290Kč

1 990Kč

Rozměr: 60x60 cm, výška 39 cm; látka: černá/šedá
• úložný prostor

-20%

křeslo 4 990Kč

3 990Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x399 Kč*

hnědá/béžová

šířka 105 cm (65 cm sedák + 2x20 cm boky), výška 87 cm,
látka: černá/šedá,

černá/oranžová
dub sonoma/bílá

800,-

bílá/černá

800,-

360,-

800,-

360,-

860,-

360,-

860,-

1 300,-

860,-

1 300,-

1 300,-

Obývací stěna ZUZANA 2
ČESKÝ VÝROBEK! • Obývací stěna v moderním provedení • 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

švestka/bílá

4 430 Kč
cenová
bomba

ČESKÝ
VÝROBEK

Znáte
z TV

-26%

3 290Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x329 Kč*

Jídelní set Mahu, dub sonoma
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 1 200 Kč/ks, možnost nákupu stolu samostatně za 3 050 Kč/ks
8 590 Kč

-19%

6 990Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x699 Kč*

rozkládací stůl

dub sonoma
144,5 cm

74,2 cm

74,2 cm

94,5 cm

20 4

,3 cm

20 4

dub sonoma

Postel MACHIGAN – 90x200 cm nebo 140x200 cm

bílá

m

Postel 90x200 cm

Postel v barvě dub sonoma nebo bílá • materiál: lamino• možno objednat v rozměru 90 x 200 cm ložná
plocha, (šxhxv) 94,5x204,3x74,2 cm nebo 140 x 200 cm ložná plocha, (šxhxv) 144,5 x 204,3 x 74,2 cm
• postel obsahuje 2 šuplíky • v ceně postele není rošt ani matrace • do postele patří rošt v pevném rámu

Postel 140x200 cm
4 210 Kč

3 760 Kč

-39%

2 290Kč

-38%

2 590Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x259 Kč*

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x229 Kč*

60 cm

57,3 cm

vzorky
k nahlédnutí

,3 c

dub sonoma

wenge/dub sonoma

Kuchyně JUNONA LINE 180/240 cm

60 cm
82 cm
bez PD

80 cm

bílý lesk/šedý wolfram

Celoplošný dřez INTL 80x60 cm
Celoplošný dřez INTL 80x60 cm 1B 1D REVERSIBILNÍ
• obvod. rozměr dřezu: 800x600 mm • rozměr dřezové
nádoby: 340x400x150 mm • materiál: Cr Ni 18/10
• tloušťka: 0,6 mm - 0,68 mm • dřez je oboustranný, lze umístit
dřezovou nádobu vpravo i vlevo • ideální do kuchyní z tohoto letáku

10 353 Kč

-42%

40 cm

1290Kč

5 999Kč

Moderní kuchyňská linka • barva: korpus - bílá, dvířka
horních skříněk - bílý lesk, dvířka dolních skříněk - šedý
wolfram, pásek - bílý lesk, pracovní deska - incanto
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x600 Kč*
• nebo barva: korpus - wenge, dvířka horních skříněk
- dub sonoma, dvířka dolních skříněk - dub sonoma, pásek – wenge,
pracovní deska: dub sonoma • nebo barva: korpus – wenge, dvířka horních skříněk - dub sonoma, dvířka dolních skříněk
- wenge, pásek - dub sonoma, pracovní deska - dub sonoma • rozměry: délka 180 cm (dolní řada)/240 cm (horní řada),
hloubka skříněk: dolní - 45 cm, horní - 28,5 cm • pracovní deska: dělená - 1x 60 cm + 1x 40 cm, hloubka 60 cm
• na dřezovou skříňku se pracovní deska nedodává, doporučujeme dokoupit celoplošný dřez INTL 80x60 cm
• materiál: LTD (lamino) • dřez a spotřebiče nejsou v ceně • skříňky se mohou sestavit dle potřeb klienta
• možnost dokoupení samostatných skříněk s termínem dodání 2-4 týdny

dvířka MDF
72 cm

olše

dub sonoma

bílá

Kuchyně NIKA CLASSIC 260 cm
60 cm

40 cm

Typizovaná sestava 260 cm • korpus je vyroben z LTD vždy v barvě dvířek • dvířka jsou z MDF v barvě olše, bílá nebo
dub sonoma • 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 INTL 80x60 cm

80 cm

82 cm bez PD

80 cm

17 766 Kč

-55%

7 990Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x799 Kč*

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

Znáte
z TV

borovice canyon světlá/tmavá

7 390,-

2 690,-

20 9 c

22 6

m

cm

3 990,-

bílá ekokůže

Postel JASMINE, 180x200 cm

Ložnice VERA

Dvoulůžko - manželská postel Jasmine • potahová látka
bílá ekokůže • rozměry (dxšxv): 226x209x108 cm
• ložná plocha 180x200 cm • postel neobsahuje rošt
ani matraci, vhodný rozměr je 180x200 cm nebo 2 ks
90x200 cm • dřevěný čalouněný rám postele

7 790 Kč

5 490Kč

-30%

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x549 Kč*

Ložnicová sestava v moderním provedení • sestava obsahuje (rozměry šxhxv) postel 180x200 cm s nočními stolky 278x205x85 cm,
skříň se zrcadlem 225x58x214 cm, komodu 132x38x92 cm
15 590 Kč
• barva borovice canyon světlá/borovice canyon tmavá
• materiál lamino • jednotlivé díly lze koupit samostatně
• postel neobsahuje rošt ani matraci, vhodný rozměr
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x1299 Kč*
je 180x200 cm nebo 2 ks 90x200 cm
• doporučujeme použít pouze rošty v pevném rámu

-17%

240 cm

ČALOUNĚNÁ
ZÁDA!

12 990Kč

bílá/černý lesk

dvířka
v lesku!
53 cm

78 cm

c
142

m

39 cm

67 cm

alova šedá /bílá ekokůže

Znáte
z TV

Rohová sedačka FORD 1
Rozkládací rohová sedačka • sedačka je univerzální
9 990 Kč
= roh lze smontovat na pravý i levý • látka: alova 36 (šedá)
/ek 26 (bílá ekokůže) • materiál: rám je z pevné konstrukce
dřeva, dřevotřísky a kovových prvků; vysoce elastická HR pěna;
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x749 Kč*
plastové nožky • rozměry (dxšxv): 240x142x56 cm
(výška opěradla od země), výška s polštáři 78 cm, výška sedu 39 cm, hloubka sedu
53 cm (s polštáři) a 69 cm (bez polštářů) • prostor pro spaní 198 x 119 cm • zadní část
sedačky je potažená látkou, je tedy možné umístit ji kdekoliv v prostoru • úložný prostor

-25%

7 490Kč

Obývací stěna RENO

čalouněná záda
297 cm

5 490Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x549 Kč*

Obrovská
sedačka

berlin černý/černá ekokůže

210
c

69 cm

m

72 cm

72 cm

41 cm

133 cm

-31%

302 cm

40 cm

62 cm

7 990 Kč

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

46 cm

121 cm

berlin černý/černá ekokůže

Rohová sedačka FUGAZI
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)
• po rozložení: 297x145 cm, prostor pro spaní 266x102 cm

berlin černý/bílá ekokůže

Rohová sedačka MAXIMO

14 990 Kč

Moderní obrovská rohová sedačka • sedačka je univerzální
= roh lze smontovat na pravý i levý • sedací a zádová část
je potažená pevnou potahovou látkou berlin, spodní část
možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x1499 Kč*
a opěrky jsou potaženy ekokůží • potahová látka: berlin 02
(černá látka)/madryt 1100 (černá ekokůže) • 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)

17 990 Kč

-17%

-33%

9 990Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x999 Kč*

14 990Kč

Objednávejte prostřednictvím internetu nebo po telefonu 775 775 019, 558 431 217 (pracovní dny 9:00 – 21:00)

I krásné sedačky mohou být za super cenu!
228,5 cm

m

68,5 cm

c
144

37 cm

berlin černý/bílá ekokůže

berlin černý/černá ekokůže

Rohová sedačka VERA

berlin hnědý/béžová ekokůže

Rozkládací rohová sedačka s úložným prostorem • sedačka je univerzální
= roh lze smontovat na pravý i levý • potahová látka: berlin 02 (černá látka)/eko 14 (černá ekokůže) nebo berlin 02 (černá látka)/eko
26 (bílá ekokůže) nebo berlin 04 (hnědá látka)/eko 01 (béžová ekokůže) • 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, šířka opěrky 15 cm • prostor pro spaní: 198x126 cm • polštáře jsou v ceně - 4 ks

-27%

7 290Kč

9 990 Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x729 Kč*

čalouněná záda
345 cm

berlin černý/černá ekokůže
160
c

48 cm

m

56 cm

85 cm

40 cm

berlin šedý/bílá ekokůže

-24%

Rohová sedačka KENZO

12 990Kč

16 990 Kč

možnost na splátky: záloha 0 Kč, 11x1299 Kč*

Rozkládací rohová sedačka ve tvaru U s úložným prostorem • zadní část sedačky je potažená látkou, je tedy možné umístit 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 74 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)

Objednávejte snadno a rychle !

A. Prostřednictvím Internetu

Využijte celé šíře 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 rozesíláme přepravní společností
po celé České republice. Nabízíme
i možnost osobního odběru.Osobní
odběr a vyzkoušení vystaveného zboží
je možné na našem centrálním skladě
a prodejně ve Sviadnově (okres FrýdekMístek, Ostravská 843) v pracovních
dnech 9:00 – 18:00.

Za případné tiskové chyby v letáku neručíme.

www.nejlevnejsinabytek.cz

B. Telefonicky

Využijte naše Zákaznické centrum:
775 775 019, 558 431 217
(v pracovní dny 9:00 – 21:00)

platba a doprava
typ platby / hodnota
objednávky
Dobírka
Bankovní převod
Essox (objednávky nad 2000 Kč)
Platební karta online
Hotově (osobní odběr)
Platební karta (osobní odběr)
Twisto

do 1 000 Kč 1 001 - 2 000 Kč 2 001 - 10 000 Kč 10 001 - 20 000 Kč nad 20 000 Kč
vč. DPH
vč. DPH
vč. DPH
vč. DPH
vč. DPH
149 Kč
249 Kč
349 Kč
249 Kč
50 Kč
99 Kč
199 Kč
299 Kč
199 Kč
ZDARMA
299 Kč
199 Kč
ZDARMA
99 Kč
199 Kč
299 Kč
199 Kč
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
99 Kč
199 Kč
299 Kč
199 Kč
ZDARMA

berlin šedý/černá ekokůže

Znáte
z TV

