VYUŽIJTE NAŠEHO ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
A OBJEDNEJTE SI ZBOŽÍ
PŘÍMO Z VAŠEHO DOMOVA NEBO KANCELÁŘE

AKCE platí od 12. 9. - 15. 10. 2020
nebo do vyprodání zásob

Náš e-shop

NAŠE PRODEJNY A SKLADY PLNÉ NÁBYTKU
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR VE VAŠEM REGIONU
VELMI KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
VĚTŠINA ZBOŽÍ SKLADEM
A IHNED K ODBĚRU!

www.nabytek-forliveshop.cz

NOVĚ PRO VÁS OTVÍRÁME ROZŠÍŘENOU PRODEJNU NÁBYTKU ZA ZAVÁDĚCÍ CENY!
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR SEDACÍCH SOUPRAV, POSTELÍ, POHOVEK A DALŠÍCH NA PLOŠE 2 000 m2.
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GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN V REGIONU!

SLEVA

SLEVA

SLEVA

20 %

20 %

20 %

více jak

V akci ve 3 odstínech

více jak

Dárek ZDARMA

11 910 Kč

Postel OLÍVIA 180 x 200 cm

9 340 Kč

Lůžko s mechanicky polohovacím lamelovým roštem, který
umožňuje zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou v jedné
poloze. Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci plynových
pístů od nohou postele. Postel je dostupná v třech barevných
variantách. Maximální doporučená nosnost 130 kg. Cena bez
matrace. Rozměr: (š/hl/v) 199 x 206 x 102 cm.

Když na splátky,

2 anatomické polštáře

Postel SAMARA 180 x 200 cm

29 530 Kč

22 900 Kč

Designový motorový boxspring je s elektrickým polohováním
hlavy a nohou. První vrstva pružinových matrací je čalouněná
na smrkovém rámu a leží na korpusu postele. V této variantě je
lůžko dodáváno bez volné matrace a bez topperu. Výška lehací
plochy 54 cm. Nosnost individuální podle nosnosti matrace.
Rozměr: (š/hl/v) 187 x 220 x 127 cm. Potahová látka šedá.

u kartou.
tak se Šikovno

více jak

Max. nosnost 110 kg

Postel VENUS 160 x 200 cm

26 350 Kč

17 610 Kč

Komfortní celočalouněné dvoulůžko VENUS s kvalitním 28 lamelovým roštem, polohování hlavy s nastavením tuhosti lamel a s
popruhem proti přetížení. Dvoulůžko s volně loženou matrací
NELLY PLUS ze speciálních PUR pěn, 7 anatomických zón.
Výška matrace 21 cm. Úložný prostor přístupný od nohou, plynové písty. Rozměr: (š/hl/v) 183 x 215 x 122 cm.

peníze na vaše nákupy
asistenční služby
úspora při nakupování
Poskytovatelem je Home Credit a.s.

AKCE PLATÍ OD 12. 9. - 15. 10. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN V REGIONU!
Tato sedací souprava MODULO je variabilní
(modulová). Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné
sestavy jako např. 3R+2+1 nebo 3R+1+1 a další.

SLEVA

28 %

V akci v řadě ASTON

43 649 Kč

31 430 Kč

Sedací souprava MODULO V

Luxusní sedací souprava rozkládací s úložným prostorem a možností nastavení polohovacích
opěrek hlavy. Sedáky jsou plněny vlnitými pružinami a kvalitní PUR pěnou, která vám zajistí pohodlné sezení. Nožky jsou kovové. Sedací souprava je určena do prostoru. Zvolte si velikost
sami. Cena bez prošití. Rozměr : (š/hl/v) 315 (max 375) x 180/185 (max.215) x 78/94 cm.

SLEVA

28 %

V akci v řadě ASTON

49 105 Kč

Sedací souprava MODULO VI

35 355 Kč

Luxusní sedací souprava rozkládací s úložným prostorem a možností nastavení polohovacích
opěrek hlavy. Sedáky jsou plněny vlnitými pružinami a kvalitní PUR pěnou, která vám zajistí pohodlné sezení. Nožky jsou kovové. Sedací souprava je určena do prostoru. Zvolte si velikost
sami. Cena bez prošití. Rozměr : (š/hl/v) 315 (max 375) x 180/250 (max.295) x 78/94 cm.

SLEVA

28 %

SLEVA

28 %
V akci v řadě BASIC

25 365 Kč

Sedací souprava MILANO medium

V akci v řadě BASIC

35 231 Kč

Moderní sedací souprava je rozkládací s úložným prostorem, který je řešený výsuvným šuplíkem a je vhodná na občasné přespání. Také velmi příjemným doplňkem je odkládací police,
kterou naleznete v rohové části sedací soupravy. Základem výplně sedáku jsou vinuté pružiny
a kvalitní PUR pěna. Sedací souprava je velmi praktická a pohodlná díky nastavitelným opěrkám hlavy. Nožky jsou v barvě chrom. Sedací souprava má čalouněná záda a je vhodná do prostoru. Rozměr : (š/hl/v) 251 x 251 x 93/104cm, spací plocha: 118 x 177 cm.

29 070 Kč

Sedací souprava MILANO maxi

Moderní sedací souprava je rozkládací s úložným prostorem, který je řešený výsuvným šuplíkem a je vhodná na občasné přespání. Také velmi příjemným doplňkem je odkládací police,
kterou naleznete v rohové části sedací soupravy. Základem výplně sedáku jsou vinuté pružiny a
kvalitní PUR pěna. Sedací souprava je velmi praktická a pohodlná díky nastavitelným opěrkám
hlavy. Nožky jsou v barvě chrom. Sedací souprava má čalouněná záda a je vhodná do prostoru.
Rozměr : (š/hl/v) 318 x 185 x 93/104 cm, spací plocha: 118 x 248 cm.

SLEVA

SLEVA

28 %

28 %

V akci ve 30 odstínech

Sedací souprava MAXÍK L

40 375 Kč

V akci ve 30 odstínech

30 039 Kč

21 630 Kč

Moderní sedací souprava je rozkládací s úložným prostorem a je vhodná na občasné přespání.
Základem výplně sedáku jsou vinuté pružiny a kvalitní PUR pěna. Sedací souprava je velmi
praktická a pohodlná díky nastavitelným opěrkám hlavy a sklopením opěrky zad na ležení.
Sedací souprava má čalouněná záda a je vhodná do prostoru.
Rozměr : (š/hl/v) 275 x 215 x 95 cm, spací plocha: 120 x 203 cm.

Sedací souprava MAXÍK U

37 850 Kč

27 250 Kč

Moderní sedací souprava je rozkládací s úložným prostorem a je vhodná na občasné přespání.
Základem výplně sedáku jsou vinuté pružiny a kvalitní PUR pěna. Sedací souprava je velmi
praktická a pohodlná díky nastavitelným opěrkám hlavy a sklopením opěrky zad na ležení.
Sedací souprava má čalouněná záda a je vhodná do prostoru.
Rozměr : (š/hl/v) 320x 215/160 x 95 cm, spací plocha: 120 x 203 cm.

AKCE PLATÍ OD 12. 9. - 15. 10. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DOVOZ + MONTÁŽ ZAJIŠTĚNA
Tato sedací souprava je určena na každodenní spaní, nosnost max do 105 kg

SLEVA
od více jak

SLEVA
od více jak

30 %

20 %

48 300 Kč

V akci v řadě Libro

33 700 Kč

Sedací souprava ULISES

Rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, vhodná do menších i větších prostor. Sedák
je vyroben z vysoce elastická HR pěny v kombinaci s bonell pružinami. Polohovatelné záhlavníky. Možnost sestavení pravé/levé.
Rozměry: (š/hl/v) 262 x 192 x 85-105 cm. Plocha na spaní: 195 x 124 cm.

V akci ve 30 odstínech
Sedací souprava MARCO

22 105 Kč

16 200 Kč

Moderní sedací souprava je rozkládací a vhodná na občasné přespání. Základem výplně sedáku jsou vinuté pružiny a kvalitní PUR pěna. Je vhodná do prostoru. Sedací souprava je variabilní před první montáží. Nožky-dřevo. Rozměry: (š/hl/v) 317 x 215-162 x 90 cm. Plocha na
spaní: 281 x 125 cm.

SLEVA

SLEVA

20 %

20 %

od více jak

od více jak

V akci ve 30 odstínech

Sedací souprava TIME

20 110 Kč

14 900 Kč

Moderní rozkládací sedací souprava s úložným prostorem vhodná na občasné přespání. Sedáky jsou plněny vinutou pružinou a kvalitní PUR pěnou. Sedací souprava je variabilní před
první montáží a je vhodná do prostoru. Rozměry: (š/hl/v) 309 x 215 x 90 cm. Plocha na spaní:
240 x 130 cm.

V akci ve 30 odstínech

20 484 Kč

13 500 Kč

Sedací souprava VIKI II

Rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, lze vybrat v pravém či levém provedení. Sedáky jsou plněné pružinou a kvalitní PUR pěnou. Nožky sedací soupravy jsou kovové. Souprava
není vhodná do prostoru.
Rozměry: (š/hl/v) 238 x 175 x 90 cm. Plocha na spaní: 123x200 cm.

SLEVA

SLEVA

20 %

20 %

od více jak

od více jak

V akci v 50 odstínech

29 750 Kč

22 900 Kč

Sedací souprava ODYSEA

Vysoce kvalitní variabilní sedací souprava je opatřena matracemi KOMBIFLEX (nejoblíbenější
bonellová matrace), úložný prostor. Rozměry: (š/hl/) 290 x 210 cm.
Plocha lůžka: 2 x 80 x200 cm.

V akci ve 4 odstínech
Sedací souprava ATLANTA

21 620 Kč

16 700 Kč

Elegantní rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, je vhodná na občasné přespání.
Zákla-dem výplně sedáku jsou vinuté pružiny a kvalitní vysokoelastická HR pěna. Nožky jsou
plastové v barvě chrom. Rozměry: (š/hl/v) 290 x 190 x 83-100 cm.
Plocha na spaní: 125 x 210 cm.

SLEVA

SLEVA

20 %

20 %

od více jak

od více jak

SLEVA
od více jak

20 %

V akci ve 3 odstínech

Sedací souprava SMART

15 590 Kč

11 370 Kč

Elegantní rozkládací sedací souprava s úložným prostorem je
vhodná pro občasné přespání. Sedací souprava je variabilní
před první montáží a je vhodná do prostoru.
Rozměry: (š/hl/v) 250 x 137 x 90 cm.
Plocha na spaní: 140 x 212 cm.

V akci ve 2 odstínech

Pohovka PROMO

9 990 Kč

6 890 Kč

Moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem je vhodná
na občasné přespání. Sedáky jsou pl-něny ocelově vinutými
pružinami a kvalitní PUR pěnou. Praktické opěrky po stranách
jsou poloho-vatelné. Rozměry: (š/hl/v) 200 x 95 x 72-95 cm.
Spací plocha pohovky: 200 x 150 cm.

7 276 Kč
Pohovka ROBERTO

5 990 Kč

Pohovka je rozkládací a je vhodná pro příležitostné spaní. Potahová látka tmavě šedá.Bez úložného prostoru. Rozměry:
(š/hl/v) 193 x 85-108 x 58-85 cm. Spací plocha 193x108 cm.

AKCE PLATÍ OD 12. 9. - 15. 10. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN V REGIONU!
SLEVA

SLEVA

25 %

20 %

i více jak

i více jak

27 220 Kč

V akci ve 2 odstínech
Postel boxspring DORIA 180 x 200 cm

19 230 Kč

U této postele je lehací plocha tvořena třemi vysoce komfortními vrstvami: 1.vrstva - pružinová
matrace typu bonell, která plní funkci lamelového roštu. 2.vrstva– tvoří volně ložené matrace ze
studené pěny. 3.vrtsva - topper z HR studené pěny. Lůžko má také praktický úložný prostor.
Výška lehací plochy 64 cm. Doporuč. nosnost 120 kg.
Celkový rozměr : (d/š/v) 214 x 201 x 111 cm.

19 340 Kč
V akci ve 2 odstínech

15 490 Kč

Postel VIVIEN 180 x 200 cm
Moderní čalouněná postel s lamelovým roštem a pružinovou matrací Kombiflex.
Lůžko má také praktický úložný prostor. Výška lehací plochy 60 cm.
Doporučená nosnost 110 kg.
Celkový rozměr : (d/š/v) 208 x 188 x 112 cm. Cena s topperem.

SLEVA

SLEVA

20 %

30 %

i více jak

i více jak

V akci ve 3 odstínech
Postel MALAGA 160 x 200 cm

15 625 Kč

12 490 Kč

Moderní celočalouněná postel s lamelovým polohovacím roštem a elastickou PUR matrací
Luna. Lůžko má také praktický úložný prostor. Výška lehací plochy 53 cm.
Doporučená nosnost 110 kg.
Celkový rozměr : (d/š/v) 206 x 167 x 102 cm.

V akci v 15 odstínech
Postel LENKA 160 x 200 cm

18 740 Kč

9 890 Kč

Moderní a vysoce kvalitní dvoulůžková postel s pevným roštem a pružinovou matrací Kombiflex.
Lůžko má také praktický úložný prostor. Výška lehací plochy 60 cm.
Doporučená nosnost 110 kg.
Celkový rozměr : (d/š/v) 206 x 164 x 111 cm.

SLEVA

SLEVA

30 %

20 %

i více jak

V akci ve 3 odstínech
Postel TURI 90 x 200 cm

i více jak

11 710 Kč

7 900 Kč

Postel má jádro matrace tvořené z PUR pěny, které je uloženo na lamelovém rámu, se kterým
je společně očalouněno. U matrace lze mechanicky polohovat hlavu a nohy. Úložný prostor.
Lůžko je opatřeno dvěma čely, což nabízí umístění do rohu místnosti. Lze zvolit pravé či levé
provedení. Výška lehací plochy 53 cm. Nosnost 105 kg.
Celkový rozměr: (d/š/v) 211 x 101x 86 cm.

V akci ve 2 odstínech
Postel ADRIANA 110 x 200 cm

8 930 Kč

6 990 Kč

Moderní postel s efektním kovovým čelem a kvalitní elastickou PUR matrací ALENA uloženou
na lamelovém roštu. Lůžko nabízí velký úložný prostor přístupný od nohou. Polštář v ceně.
Výška leh. plochy 47 cm. Doporučená nosnost 105 kg.
Celkový rozměr : (d/š/v) 206 x 114 x 64 cm.

AKCE PLATÍ OD 12. 9. - 15. 10. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DOVOZ + MONTÁŽ ZAJIŠTĚNA
SLEVA

SLEVA

SLEVA

26%

26 %

více jak

26 %

Patrová postel HIT 90 x 200 cm

více jak

5 850 Kč

80,90 x 200 cm

160 x 200 cm

4 310 Kč

180 x 200 cm

2 980 Kč

4 820 Kč

5 325 Kč

2 060 Kč

3 495 Kč

3 870 Kč

Patrová postel se stabilní konstrukcí je vyrobena z masivu borovice a je ošetřena bezbarvým ekologickým lakem. Je dodávána s laťkovým roštem a žebříkem, bez matrace. Možnost
zakoupení úložného prostoru. Doporučené matrace 90x200
cm. Celkové rozměry: (d/hl/v) 208 x 98 x 160 cm. Ilustrační foto.

Postel LENA
Tyto postele jsou vyrobeny z borovicového masivu, ošetřené
bezbarvým ekologickým lakem. Postele jsou dodávány včetně
laťového roštu, bez matrace. Ilustrační foto.

SLEVA

90x200 cm
7 780 Kč

5 885 Kč

6 225 Kč

1 835 Kč

20 %

10 040 Kč

Patrová postel HERMAN II 80/90 x 200 cm
Patrová postel se stabilní konstrukcí je vyrobena z masivu borovice a je ošetřena bezbarvým ekologickým lakem. Součástí
této patrové postele je laťkový rošt a žebřík.
Postel je bez matrace a úložných prostorů. Postel lze rozložit
na 2 samostatné postele.
Celkové rozměry: 80x200cm (d/hl/v): 210 x 93 x 175 cm /
90x200cm (d/hl/v): 210 x 103 x 175 cm. Ilustrační foto.

Postel EFEKT 90 x 200 cm

Tato postel je vyrobena z borovicového masivu, ošetřená bezbarvým ekologickým lakem.
Postel je dodávána včetně laťového roštu, bez matrace.
Celkový rozměr: (d/š) 206 x 98 cm. Ilustrační foto.

SLEVA

20 %

80x200 cm
7 320 Kč

2 650 Kč

8 030 Kč

4 531 Kč

Postel TYCJAN 90 x 200 cm
Postel se stabilní konstrukcí je vyrobena z masivu borovice a je
ošetřena bezbarvým ekologickým lakem. Postel se skládá z
hlavní postele a přistýlky včetně matrace a úložného prostoru.
Nosnost 80 kg.
Celkový rozměry: (d/hl/v) 207 x 97 x 80 cm.

Postel VALERIE 180x200 cm

3 620 Kč

Tato postel je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu dub pískový/bílá. Cena postele je bez roštů a matrací.
Rozměry: (š/d/v) 190 x 211 x 84 cm.
Spací plocha 180x200 cm. Ilustrační foto.

80x200 cm

90x200 cm

80x200 cm

90x200 cm

80/90x200 cm

1 960 Kč

2 100 Kč

3 500 Kč

3 890 Kč

2 690 Kč
Matrace OPTIMAL 80/90 x 200 cm

Matrace ALENA 80/90 x 200 cm
Pěnová matrace z elastické PUR pěny, vyrobena bez použití
lepidel. Matrace je opatřena kvalitním, snímatelným a pratelným potahem. Je vhodná i pro polohovatelné lamelové rošty.
Výška matrace v potahu je 14 cm.
Doporučená nosnost do 105 kg.

Matrace IVANA PLUS 80/90 x 200 cm

Matrace sendvičového typu děti a dorost. Jádro matrace je tvoKvalitní matrace s jádrem z velmi elastické PUR pěny o vysoké řeno z odolné PUR pěny, střední vrstva vysoce odolná RE
objemové hmotnosti a s částečným podílem přírodního oleje.
pěna. Pro větší komfort lůžka je matrace opatřena masážní
Matrace je opatřena snímatelným, oboustranně prošitým a
vrstvou. Matrace má pratelný potah.
pratelným potahem. Výška matrace v potahu je 21 cm. Dopo- Výška matrace v potahu je 14 cm.
ručená nosnost do 130 kg.
Doporučená nosnost do 100 kg.

AKCE PLATÍ OD 12. 9. - 15. 10. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN V REGIONU!
SLEVA

SLEVA

30%

25%

2 225 Kč

25%

5 070 Kč

3 180 Kč
Šatní skříň EMILY

SLEVA

Šatní skříň BROOKLYN

Kombinovaná šatní skříň bez zrcadla je vyrobena z kvalitního
Šatní skříň je vyrobena z kvalitního lamina v kombinaci dekoru lamina v dezénu dub sonoma.
dub sonoma šedá/bílá. Uvnitř šatní skříně je police a dvě šatní Šatní skříň má uvnitř šatní tyč a tři zásuvky. Úchytky plast.
tyč. Rozměr : (š/hl/v) 80 x 53 x 188 cm.
Rozměr : (š/hl/v) 140 x 54 x 186 cm.

SLEVA

SLEVA

25%

Šatní skříň NANO

SLEVA

Šatní skříň WHITE KISS 170

Moderní šatní skříň s posuvnými dveřmi a zrcadlem je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu dub sonoma. Skříň disponuje dvěma šatními tyčemi. Lze k ní dokoupit police EPRD92.
Rozměr : (š/hl/v) 170 x 61 x 191 cm.

Šatní skříň NIKO NIKS80

2 105 Kč

SLEVA

25%

30%

3 520 Kč

Moderní skříň je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu dub
sonoma. Úchytky jsou plastové v barvě hliník. Skříň má šatní
tyč, dvě police a dva šuplíky. Zboží je dodáváno v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 123 x 53 x 185 cm.

3 492 Kč
Šatní skříň NIKO NIKS81

Obývací stěna ZARKO

5 950 Kč

Obývací stěna je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu
bílá/bílý lesk. Tato sestava je složena z 4 komponentů. Sestava
se skládá 1x vitrína nízká, 1x vitrína závěsná, TV komoda a
police. Velké rukojeti ve stříbrné barvě podtrhují tvar nábytku.
Rozměr : (š/hl/v) min.240 x 41 x 189 cm.

2 620 Kč

Moderní skříň je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu dub sonoma. Úchytky jsou plastové v barvě hliník. Skříň má šatní tyč,
jednu polici a dva šuplíky. Zboží je dodáváno v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 82 x 53 x 185 cm.

SLEVA

25%

8 500 Kč

4 695 Kč

4 955 Kč

25%

Moderní skříň je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu dub
sonoma. Úchytky jsou plastové v barvě hliník. Skříň má šatní
tyč a jednu polici. Zboží je dodáváno v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 82 x 53 x 185 cm.

SLEVA

Šatní skříň NIKO NIKS84

Šatní skříň WHITE KISS 170

Moderní šatní skříň s posuvnými dveřmi a zrcadlem je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu bílá. Skříň disponuje dvěma
šatními tyčemi. Lze k ní dokoupit police EPRD92.
Rozměr : (š/hl/v) 170 x 61 x 191 cm.

2 805 Kč

3 910 Kč

Tato moderní šatní skříň s posuvnými dveřmi je vyrobena z
kvalitního lamina v dezénu dub sonoma šedá, na dveřích zdobena bílým pruhem. Skříň disponuje dvěma šatními tyčemi.
Lze dokoupit police EPRD92. Zboží je dodáváno v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 170 x 61 x 191 cm.

6 605 Kč

SLEVA

25%

5 212 Kč
Šatní skříň LONGLINE

5 300 Kč

SLEVA

25%

1 465 Kč

25%

7 060 Kč

4 140 Kč

Šatní skříň je vyrobena z kvalitního lamina v dezénu dub sonoma. Tato třídveřová skříň se zrcadlem má dvě zásuvky, v
levé části a nad zásuvkami skříně je police a šatní tyč a na
pravé straně se nacházejí police. Zboží dodáváme v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 121 x 54 x 200 cm.

Komoda BROOKLYN

Šuplíková komoda Brooklyn je vyrobena z kvalitního lamina v
dezénu dub sonoma. Úchytky jsou z plastu v barvě alu. Zboží
je dodáváno v demontu. Rozměr : (š/hl/v) 75 x 41 x 72 cm.

SLEVA

25%

5 515 Kč

1 954 Kč

3 800 Kč

11 440 Kč
Obývací stěna MAJORKA

8 580 Kč

Obývací stěna je vyrobena z kvalitního lamina v barevném provedení dub kraft/sosna andersen. Tato moderní obývací stěna
vyniká svou jednoduchostí a velkým množstvím úložného prostoru. Zboží dodáváme v demontu. Rozměr obývací stěny:
(š/hl/v) 290 x 52 x 201 cm.

AKCE PLATÍ OD 12. 9. - 15. 10. 2020 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DOVOZ + MONTÁŽ ZAJIŠTĚNA

SLEVA

15%

cena za bm od
Tato kuchyň je vyrobena
v provensálském stylu za skvělou cenu!!!

4 480 Kč

Kuchyně PROVANCE
Kuchyňskou linku Provance lze sestavit dle přání zákazníka. Výběr cca z 45 ks druhů skříněk.
Dvířka a sokl jsou v dekoru borovice andersen. Korpusy skříněk jsou vyrobeny z bílého lamina.
Úchytky jsou černé kovové. Panty jsou kovové, opatřené tlumeným dovíráním.
Cena bez pracovní desky.

SLEVA

13 446 Kč
Kuchyňská linka MARGARET 3 260 cm

Kuchyňský linka je vyrobena z kvalitního lamina. Korpus linky je v barvě ořech. Dvířka jsou vyrobeny z MDF v barvě ořech. Cena je včetně pracovní desky v barvě ořech, tl.28 mm (80 cm, 60
cm + 40 cm). Komplet Margaret lze sestavit libovolně. Sestavu tvoří: horní skříňky: H-60 s
dvířky+police,H-80 s dvířky a sklo+police, H-80 s dvířky, H-40 sloupek sklo
spodní skříňky: D-40 šuplíková, D-80 dřezová, D-60 s dvířky, D-80 s dvířky
Doplňky a spotřebiče nejsou v ceně. Zboží je dodáváno v demontu.

SLEVA

15 %

15 %

7 947 Kč

4 665 Kč

3 965 Kč

Kuchyňská linka MARIJA 200 cm

Kuchyňská linka je vyrobena z kvalitního lamina. Korpus linky je v barvě dub sonoma, dvířka v
barvě vanilka. V ceně linky je pracovní deska - bílá, tl.28 mm (pouze na spodní skříňce se šuplíkem 60 cm). Vrchní skříňky jsou opatřeny plynovými písty. Kuchyňská linka je variabilní.
Sestavu tvoří:
-horní skříňka 80 cm s dvířky, horní skříňka 60 cm - digestoř, horní skříňka 60 cm.
-spodní skříňka 80 cm - dřez, spodní skříňka 60 cm se šuplíkem
Doplňky a spotřebiče nejsou v ceně. Zboží dodáváme v demontu.

SLEVA

11 430 Kč

V akci ve více barevných dekorech

30%

SLEVA

Kuchyňská linka PERLA 260 cm

6 755 Kč

Kuchyňská linka je vyrobena z kvalitního lamina. Korpus linky je v barvě bílá, dvířka v barvě
dub sonoma. V ceně linky je pracovní deska, tl.28 mm - písek (mimo skříňky 80dřezové - nástavný dřez). Kuchyňská linka je variabilní. Sestavu tvoří:
-horní skříňka 80 cm - vitrína, horní skříňka 80 cm - s dvířky, horní skříńka 40 cm - s dvířky,
horní skříňka 60 cm - digestoř
- spodní skříňka 80 cm - dřez, spodní skříňka 40cm - šuplíky, spodní skříňka 80 cm - s dvířky
Doplňky a spotřebiče nejsou v ceně. Zboží dodáváme v demontu.

V akci ve více barevných dekorech

30%

SLEVA

20%

8 386 Kč

11 479 Kč

5 870 Kč

8 035 Kč

Jídelní set I 1+4

Jídelní set II 1+6

Jídelní sestava se skládá z jídelního stolu a 4 židlí.
Sestava je vyrobena v kombinaci materiálu masiv buk/lamino.
Rozměr stolu MAX 5-rozkládací: (d/š/v) 120/150 x 80 x 78 cm
Rozměr jídelní židle BOS 14: (š/hl/v) 43 x 40 x 94 cm.

Jídelní sestava se skládá z jídelního stolu a 6 židlí. Sestava je
vyrobena v kombinaci materiálu masiv buk/lamino. Rozměr
stolu MODENA I - rozkládací: (d/š/v) 140/180 x 80 x 78 cm
Rozměr jídelní židle BOS 7: (š/hl/v) 43 x 40 x 96 cm.

3 362 Kč
Jídelní set FAUST 1 + 4

2 690 Kč

Jídelní sestava se skládá z jídelního stolu a 4 židlí. Sestava je
vyrobena v kombinaci materiálu ocel malovaná
práškovaná/MDF lamino v barvě dub sonoma. Zboží je dodáváno v demontu.
Rozměr stolu: (š/hl/v) 110 x 70 x 75 cm
Rozměr jídelní židle: (š/hl/v) 36 x 38x 84 cm.
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Za tiskové
chyby neručíme.

GARANCE NEJNIŽŠÍCH CEN V REGIONU!

SLEVA

SLEVA

25%

25%

2 586 Kč

3 667 Kč

2 750 Kč

Psací stůl Net 106

Psací stůl je vyroben z kvalitního lamina v dezénu dub písková nebo dub sonoma/bílá. Zboží je
dodáváno v demontu. Rozměr : (š/hl/v) 145 x 60 x 76,3 cm.

SLEVA

1 940 Kč

Psací stůl Net 106

Psací stůl je vyroben z kvalitního lamina v dezénu bílá. Zboží je dodáváno v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 110 x 60 x 76,5 cm.

SLEVA

25%

25%

1 760 Kč
V dezénu dub sonoma nebo bílá
Psací stůl NIKO

1 320 Kč

Psací stůl je vyroben z kvalitního lamina v dezénu dub sonoma. Je moderní a má zajímavý jednoduchý design. Psací stůl má skříňku a odkládací poličku. Zboží je dodáváno v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 110 x 52 x 72,8 cm.

SLEVA

35%

1 732 Kč

1 299 Kč

Konferenční stolek DIANA intro

Moderní konferenční stolek Diana intro je vyroben v kombinaci materiálu MDF lamino /sklo.
Horní deska je z tvrzeného čirého skla, odkládací deska je z mléčného skla, nohy stolku jsou v
dezénu tmavý dub sonoma. Rozměr : (š/hl/v) 100 x 60 x 45 cm

Maximální
nosnost 120 kg.

4 000 Kč

2 600 Kč
V akci v 7 dezénech

Kancelářské křeslo COUGAR 3
Kancelářské křeslo VIRE

Výškově nastavitelné kancelářské křeslo je vyrobeno z perforované ekokůže v barvě černo / hnědé.
Křeslo je s područkami a s mechanismem TILT.
Zboží dodáváme v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 62 x 60 x 119-129 cm

1 880 Kč

Kancelářské křeslo je vyrobeno v kombinaci materiálu látka membrána/síťovina. Toto křeslo je
včetně područek, výškově nastavitelné, otočné a má také funkci houpacího mechanismu TILT.
Maximální nosnost 102kg. Zboží dodáváme v demontu.
Rozměr : (š/hl/v) 61 x 63 x 110-120 cm.

SLEVA

NÁBYTEK FORLIVE shop a.s.
(THT
vedlea stavebnin
mrazíren) DEK)
(areálareál,
nábytku
PO
PO––PÁ
PÁ 9.00
9.00––17.30
17.00
SO
SO 9.00
9.00––12.00
12.00

FORLIVE
Opava
FORLIVE
shopshop
Krnov
provozovna
provozovna

areál,a vedle
mrazíren)
(areál(THT
nábytku
stavebnin
DEK)
PÁ 9.00
– 17.30
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PÁ– 9.00
– 17.00
SO 9.00
– 12.00
SO 9.00
– 12.00

FORLIVE shop
e-shop

Těšínská
Opavská1023/29
593/61
746
79401
01Opava
Krnov
tel.:
tel.:+420
+420778
778528
528011
010
e-mail:
e-mail:opava@forliveshop.cz
krnov@forliveshop.cz

Těšínská
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Opavská
593/61
746Krnov
01 Opava
794 01
778010
528 011
tel.: tel.:
+420+420
778 528
e-mail:
opava@forliveshop.cz
e-mail:
krnov@forliveshop.cz

Elektronický obchod
využijte pohodlného nákupu z Vašeho
domova a při nákupu nad 20 tis.
Vám zboží DORUČÍME V ČR ZDARMA!!
Většina zboží skladem
tel.: +420 778 528 012
e-mail: eshop@forliveshop.cz

www.nabytek-forliveshop.cz
www.nabytek-forliveshop.cz

www.nabytek-forliveshop.cz
www.nabytek-forliveshop.cz

www.nabytek-forliveshop.cz

FORLIVE
FORLIVE shop
shop Opava
Krnov
provozovna
provozovna

2 390 Kč

42%

V akci v 3 dezénech

1 293 Kč
Dětská židle FUEGO

750 Kč

Dětská otočná židle je položena na plastovém kříži, jehož součástí je
pět plastových koleček zajišťujících jednoduchou mobilitu židle po
prostoru. Sedák i opěrka zad jsou čalouněny. Židle je ergonomicky
tvarovaná, což zajistí zdravé a pohodlné podmínky pro sezení.
Maximální nosnost je 100 kg.
Rozměr : (š.sedáku/hl.sedáku/v) 42 x 55 x 81-93 cm.
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