
AKCIA PLATÍ OD 01. 03. 2017 DO 30. 04. 2017 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB

Nábytok od členských spoločností 
Zväzu spracovateľov dreva 
Slovenskej Republiky

BARDEJOV: 
Komenského 2 756 /AB-čko,

tel.: 054 47 44 036,
0903 653 703

GIRALTOVCE:
OD Jednota,

tel.: 054 73 22 724,
0910 956 204

NINA
Rozkladacia pohovka, alebo rohová zostava
s otomanom.Rozkladanie je určené na každo-
denné spanie, úložný priestor je v otomane. 
Akcia platí na látky Luck a Energy.

LINDA
Sektorová sedacia súprava 

s pevnými vankúšmi. Dvojpo-
hovka s funkciou rozťahovania 

a otoman s úložným prie-
storom. Akcia platí na látky 

Georgia a Easy Sukura. Foto 
ilustračné.

REGINA
Sedacia súprava klasických tvarov s vyšším 
operadlom.Trojpohovka s funkciou rozťahova-
nia , možnosť vyskladania súpravy. Akcia platí 
na látky Season a Legend.

BOSTON
Moderná sedacia súprava s polohovateľnými 

opierkami. Možnosť vyskladania sedacej 
súpravy . Akcia platí na látky Napp a Legend.
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www.sknabytok.sk
sknabytok@sknabytok.sk



DARINA I.
Estetická a praktická drevená posteľ  

v kombinácii masív buk/dýha.
 Včítane veľkého úložného priestoru.

Prevedenie: buk: prírodný, čerešňa, 
orech tmavý a bielený.

 Rozmery ložnej plochy  
160x200 a 180x200 cm.

 Cena s úložným priestorom  
(bez roštov a matracov) 
za rozmer 180x200 cm

519 €

EMA I., II.
Moderná a praktická celočalúnená posteľ s veľkým úložným 
priestorom. V ponuke v koženkách biela, silver. Rozmery 
ložnej plochy 180x200 cm. Cena s úložným priestorom 
(bez roštov a matracov) za rozmer 180x200 cm

ADELA I.
Exkluzívna moderná celočalúnená posteľ s veľkým úložným 
priestorom. V ponuke v koženkách biela a silver. Rozmery 
ložnej plochy 180x200 cm. Cena s úložným priestorom 
(bez roštov a matracov) za rozmer 180x200 cm

449 € 419 €

GARDA+VERONIKA
Zostava Stôl GARDA ROZŤAHOVACÍ, rozmer 140x80(1x40)180cm, 
plat lamino, hrúbka platu 36mm, nohy masív buk, prevedenie prírod-
ná, čerešňa, jelša, orech, wenge, slivka, truffel, bardolino + stolička 
VERONIKA, prevedenie prírodná, čerešňa, jelša, orech, wenge, slivka, 
truffel, bardolino, možnosť výberu poťahovej látky.

BERGAMO+CAROL
Zostava Stôl BERGAMO PEVNÝ, rozmer 120x80cm, plat lamino, 
hrúbka platu 18mm, nohy masív buk, prevedenie prírodná, orech, 
čerešňa, jelša + stolička CAROL, prevedenie prírodná, orech, 
čerešňa, jelša, možnosť výberu poťahovej látky vzorkovník.

590 €

285 €

PÔVODNÁ CENA: 691 €

PÔVODNÁ CENA: 359 €



LAZY FRESH T3 T4 
Verzia T3 vyniká výbornou prispôsobivosťou a komfortom. V tuhšej verzii má zvýšenú 
maximálnu hmotnosť užívateľa a pôsobí tvrdšie. Celkovo na strane s lenivou penou 
sa matrac výborne tvaruje podľa tela užívateľa.  Poťah GREENFIRST obsahujúci 
prírodné výťažky sa postará o dlhodobo čišté antialergické prostredie 
v spálni. Je odzipsovateľný a prateľný pri 60 °C.

ANTIBAKTERIAL BIO-EX  T3,T4
Matrac s jadrom tvoreným 7 -zónovou taštičkovou pružinou, ktorý poskytne správnu 
ortopedickú oporu chrbtici aj na jednoduchšom podklade, ktorý môže tvoriť latový 
rošt, alebo rovný podklad. Jedinečné kopírovanie taštičkovej pružiny vynikne vo verzii 
T3, kde je ako roznášacia vrstva použité kaktusové vlákno, pôsobí však mäkšie, 
verzia T4 s kokosovým vláknom ponúka tvrdší pocit a oporu pri ležaní. 
Antibakteriálna pena s úpravou SANITIZED chráni penu pred plesňami, 
hubami, rôznymi baktériami a inými nežiadúcimi mikroorganizmami.  

PARTNER BIOGREEN 1+1
Partnerský matrac z jednej strany mäkší a z druhej tvrdší ponúka možnosti na kombinované používanie 
partnermi, ktorí majú rozdielne požiadavky na tvrdosť matraca. Povrch je tvorený prírodnou penou 
BIOGREEN, kde základná zložka, z ktorej sa pena vyrába je nahradená ricínovým olejom.  
Pena zelenej farby je pevnejšia a tvrdšia a kombinuje sa aj s tvrdšou a pevnejšou 
stranou jadra. Opačná strana je s hnedou penou BIOGREEN, ktorá pôsobí mäkko 
a komfortne a je na strane jadra, ktorá je viac prerezávaná. Tvarové prerezanie 
okrem rôzneho pocitu z každej strany zabezpečuje aj vysokú vzdušnosť jadra pri 
spánku. Poťah LYOCELL obsahujúci drevnú celulózu excelentne a rýchlo odvádza 
vlhkosť z poťahu.  

rošt DOUBLE T5
Lamelový rošt s 28 ks lamiel uložených v gumových zdvojených 
púzdrach v oblasti krížov s nastavením tvrdosti T5. Cena v akcii pre 
štandardné rozmery roštov do postele 200x80, a 90 ( alebo pri 2ks 
do postele šírky 160 a 180 cm )

135 €

190 €

399 €

SETA
Jedálenská stolička SETA, prevede-
nie prírodná, čerešňa, jeľša, orech, 
wenge, slivka, truffel, bardolino, 
možnosť výberu poťahovej látky 
len vzorkovník kategória A.

59 €

MONZA+SETA
Zostava Stôl MONZA PEVNÝ, rozmer 120x80cm, plat lamino, hrúbka platu 18mm, nohy 
masív buk, prevedenie prírodná, čerešňa, jelša, orech, wenge, slivka, truffel, bardolino  
+ stolička SETA, prevedenie prírodná, čerešňa, jelša, orech, wenge, slivka, truffel, bardolino, 
možnosť výberu poťahovej látky len vzorkovník kategória A.

343 €

39 €



Aurelia typ 02
Obývacia zostava Aurelia TYP 02 dekory: gaštan, dub canyon, bardolino, 
bardolino brown, bardolino čoko. Aurelia výber z 41 modulov, 8 dekorov.

Predsieň Melánie TYP 13
Predsieň Melánie výber 
z 12 modulov, 9 dekorov.

Predsieň Melánie TYP 12
Dub dark, gaštan, bardolino, 
bardolino čoko, bardolino brown.

Eliza 14
Skriňa Eliza 14 
2700x2200x600 
2x šatníková s 
1policou, 1xpol-
icová, 3 zs. De-
kory: buk, orech, 
čerešňa, bardoli-
no, biela, jelša.

Senior typ 01
Detská izba Senior TYP01 2600x1950x600 Dekory:biela, 
buk, bardolino, bardolino brown.

KIKA
Detská izba KIKA, 

výber zo 133 modulov, 
11 dekorov

529 €

679 €

199 €

353 €

365 € 315 €

-30%
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DAKAR typ 15
Obývacia zostava Dakar TYP 15 dekory: dub star, bar-
dolino, bardolino brown, pinia, pine white. Dakar výber 
z 23 modulov, 15 dekorov. 

dub dark

bardolino
čoko

bardolino
brown

gaštan

bardolino

jasmín lesk

biela lesk

biela lesk

white
ST26

jasmín
ST26



Wonder
Kancelárske otočné kreslo,  
s  hojdacím mechanizmom 
s aretáciou v základnej polo-
he, odklápateľné podrúčky, 
nastavenie výšky sedenia 
piestom, chrómová báza, 
nosnosť 120 kg.

Flower medium
Sedací vak 
v okrúhlom tva-
re s motívom 
kvetu, objem 
200 litrov, 
nosnosť 
120 kg, 
záruka 24 me- 
siacov.

Michigan
Kancelárske otočné kreslo,  
s hojdacím mechanizmom 
s aretáciou v základnej 
polohe, nastavenie výšky 
sedenia piestom, chrómová 
báza, nosnosť 120 kg.

Tenesse
Kancelárske otočné kreslo, 
s  hojdacím mechanizmom 
s aretáciou v základnej 
polohe, nastavenie výšky 
sedenia piestom, chrómová 
báza, nosnosť 120 kg.

Mate 2
Drevená manželská posteľ z lakovaného prírodného bukového dre-
va. Posteľ má výklopný rošt a úložný priestor. Príplatok za morenie 
+5%. Šírky 160 a 180 cm.

Enzo
Moderný 
kuchynský 
set v pre-
vedení 
bardolino. 
Poťahové 
látky: SF1 
- SF16 VI. 
Csk, až 16 
farebných 
odtieňov 
kvalitných 
koženiek. 

Clip
Elegantné a pohodlné
televízne kreslo.
NL, ET.
21 farebných 
odtieňov poťahovej
látky.

Mate Lux 2
Drevená manželská posteľ z lakovaného prírodného bu-
kového dreva. Lamelový výklopný rošt, integrovaný úložný 
priestor, pneumatické vzpery. Príplatok za morenie +5%. Šírky 
160 a 180 cm.

416 €

48 €

523 €

419 €
170 €

Euroobal medium
Sedací vak v tvare futbalovej lopty, 
objem 200 litrov nosnosť 120 kg, 
záruka 24 mesiacov

45 €

87 €

75 €

59 €



Sarah (Sabrina)
Komfortná sedacia modulová (možnosť tvoriť rôzne zostavy) súpra-
va s veľmi pohodlným sedením (vysokoelastická PUR pena a vlnité 
pružiny v sedáku). Sabrina nemá prešitie v opierkach. Kvalitná poťa-
hová látka v 10 -tich farbách. Prevedenie: NL RK 01-12. Nohy HST, 
alebo podľa farby.

Gordia 160
Široká rozkladacia pohovka s úložným priestorom. Po rozložení 
vytvorí veľmi pohodlné lôžko vhodné na každodenné spanie, 
ktoré má matracový poťah. Prevedenie: látky AS01-AS29,
IV. Csk. Aj kombinácie látok. Nohy: Sin. Výber z 20 -tich fareb-
ných odtieňov.

Rea 160
Moderná široká rozkladacia pohovka s úložným priestorom. 
V sedáku má vysokoelastickú PUR penu. Prevedenie: látky 
AS01-AS29 IV. Csk. Aj kombinácie látok. Nohy: Sin. Výber 
z 20 -tich farebných odtieňov.

388 €

357 €

819 €

Tovar uvedený v letáku je za akciové ceny iba vo vybraných poťahových látkach a farebných prevedeniach. Informácie u predajcov. Počas celej doby trvania akcie je možné tovar zakúpiť aj na objednávku. Vydavateľ si vyhradzuje 
právo na omyly a chyby uvedené v inzertných novinách. Za chyby a zmeny cien v tlači neručíme. Dostupnosť akciových produktov a darčekov je limitovaná uvedeným časovým obdobím, prípadne vypredaním zásob nemusí byť 
dostupná. Niektoré obrázky použité v tomto letáku môžu byť len ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete informovať v predajni.

Imperia 2
Vysoká manželská posteľ s veľkým úložným priestorom. Má 
výklopný rošt s pneumatickými vzperami. Prevedenie: P01-P07, 
V. csk (7 farebných odtieňov). Šírky 160 a 180 cm.

421 €

Connery
Moderná pružinová rozkladacia pohovka s úložným prie-
storom a polohovaním v sedení. Prevedenie: NL, 125/126, 
127/128, 129/130, 140/141, IV. Csk. Aj kombinácia látok. 
Nohy: SCN. 4 farebné dvojkombinácie.

327 €


