
AKCIA PLATÍ OD 15.11. 2016 DO 31.01.2017 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB

Nábytok od členských spoločností 
Zväzu spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky

GIRALTOVCE:
OD Jednota, 

tel.: 054 73 22 724, 
0910 956 204

BARDEJOV:
Komenského 2 756 /AB-čko, 

tel.: 054 47 44 036, 
0903 653 703

www.sknabytok.sk
sknabytok@sknabytok.sk

SANDRA
Sektorová sedacia súprava s pevnými vankúšmi. Možnosť 
vyskladania súpravy podľa priania zákazníka. Dvojpohovka
s funkciou rozťahovania a otoman s úložným priestorom.
Akcia platí na látky Georgia a Easy Sukura.

NELA
Moderná sedacia súprava
s polohovateľnými opier-
kami a podrúčkami. 
Možnosť vyskladania 
zostavy, funkcia rozťaho-
vania a úložného prie-
storu v otomane. 
Akcia platí na látky Popcorn 
a Napp.

IVETA
Rozkladacia pohovka, alebo rohová zostava s otomanom,
prepracované rozťahovanie s úložným priestorom. 
Akcia platí na látky Easy Sukura, Easy phebe.

-20 %
ZĽAVA

-20 %
ZĽAVA

-20 %
ZĽAVA



PROFIL COMFORT T3
do rozmeru 200x90x18cm

PUR penový matrac  s výrazným prerezaním jadra vyniká pružnosťou a vzdušnos-
ťou. Poťah odzipsovateľný prateľný  s možnosťou rozdelenia poťahu na dve časti
pre jednoduchšie pranie. 
Výška matraca 18 cm. 
Vhodný rošt lamelový, 
pevný.

465644 € €

530 €

258 €

280 €

NATURA 
BIO EX T3, T4

Akciový

Ušetríte viac ako 100 €

Ušetríte viac ako 100 €

Matrac s taštičkovou pruži-
nou, veľmi vzdušný, zvlášt

vhodný na pevný podklad.  Možnosť
výberu mäkkšej verzie T3 alebo tuhšej T4

s pevnejším tvrdším jadrom. Povrch matraca
z prírodnej peny BIOGREEN kde  je základná

zložka nahradená prírodným  olejom. Poťah odzipso-
vateľný prateľný LYOCELL s vynikajucim odvodom
vlhkosti a všitým antialergickým PES vláknom 300 g/m2.

DAVINCI 
BIODYNAMIC

Matrac  je veľmi 
zaujímavý nielen
funkčným  poťahom

ktorý ma pomôcť, aby
človek počas spánku rý-

chlejšie zregeneroval a cítil sa
vitálny a  plný energie, ale aj ja-

drom s naťahovacím profilom pre
uvoľnenie platničiek počas spánku. Jadro

matraca kombinácia pružných studených pien
vysokej hustoty 45 a 40 kg/m3. Povrchová platňa

je špeciálne tvarovo prerezaná, aby sa v smere od
stredu matraca (po dĺžke) k časti kde máme pri ležaní

hlavu, pena pri zaťažení nielen „preborila“, ale sa aj posúva smerom ku koncu ma-
traca. Takto sa časť pod panvou zabára do matraca smerom len v kolmo  nadol
vzhľadom na ložnú plochu matraca, zatiaľ čo časť pod ramenami je pri zaborení
„ťahaná“ k okraju matraca smerom kde je pri ležaní hlava. Cieľom je dosiahnuť
uvoľnenie platničiek pre výborné zregenerovanie a ich výživu. Matrac osloví skôr
užívateľov uprednostňujúcich spanie na  tvrdších  a pružnejších matracoch.  

99 €

PRIMÁTOR 
TERMOPUR 

do rozmeru 200x90x19cm

Pamäťová pena na povrchu  sa dokáže
detailne  prispôsobiť a zväčšit plochu po-

dopretia. Jadro matraca so sedemzónovým
prierezom poskytuje pevnejšiu anatomickú pod-

poru celému telu. Poťah matraca s probiotickými
baktériami zabezpečuje dlhodobé udržanie hygie-
nicky čistého prostredia bez alergénov a roztočov,
preto je mimoriadne vhodný aj pre alergikov. 

180 €

186 €

ZOSTAVA
DECO

Kuchynský kút 
s úložným 
priestorom, 
2 stoličky, stôl.
Odtieň jelša,
orech, 
čerešňa, slivka

ZOSTAVA
ASTOR

Kuchynský kút
s úložným
priestorom, 
2 stoličky,
stôl. Odtieň
jelša, orech,
čerešňa, slivka

CYNTIA 2

SOLANG 2

734 €

329 €

382,80 €

Manželská posteľ z masívneho
dreva s  úložným priestorom 
a roštom + prehoz a dva van-
kúše. NOSNOSŤ ROŠTU AŽ DO
150 KG. ZÁRUKA 10 ROKOV.
Odtieň buk, v  prípade morenia
podľa vzorovníka + 5 %.

Manželská posteľ z masívneho
dreva s  úložným priestorom 
a roštom + prehoz a dva van-
kúše. NOSNOSŤ ROŠTU AŽ DO
150 KG. ZÁRUKA 10 ROKOV.
Odtieň buk, v  prípade morenia
podľa vzorovníka + 5 %.



DARINA ADELA

699 € 599 €

Estetická a praktická drevená posteľ v kombinácii masív
buk/dýha. Včítane veľkého úložného priestoru a bočne
výklopných masívnych roštov s piestovými vzperami, pre-
vedenie: buk: prírodný, čerešňa, orech tmavý a bielený
Rozmery ložnej plochy: 160x200, 180x200 cm
Cena s úložným priestorom a roštami 
(bez matracov) za rozmer 180x200 cm

Exkluzívna  celočalúnená posteľ s veľkým úložným prie-
storom a bočne výklopnými masívnymi roštami s piesto-
vými vzperami. V ponuke v koženkách biela, krémová,
svetlošedá, taupe, prešitie čela – obdlžníky
Rozmery ložnej plochy: 160x200, 180x200 cm

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

ZOSTAVA
stolička VERONIKA 
+ stôl GARDA

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

ZOSTAVA
stolička INES 
+ stôl JUMBO 

Jedálenská zostava:
Stôl JUMBO PEVNÝ,
rozmer 110x68 cm,
prevedenie bardolino,
Stolička INES, preve-
denie bardolino, látka
microfibra hnedá

265 €

590 €

MICHIGAN S

65 € 87 € 59 €

WONDER TENESSE

Kancelárske otočné kreslo, 
s hojdacím mechanizmom 
a aretáciou v základnej po-
lohe, nastavenie výšky sede-
nia piestom, chrómová báza,
nosnosť 120 kg

Kancelárske otočné kreslo, 
s hojdacím mechanizmom 
a aretáciou v základnej po-
lohe, odklápateľné podrúčky,
nastavenie výšky sedenia
piestom, chrómová báza,
nosnosť 120 kg

Kancelárske otočné kreslo, 
s hojdacím mechanizmom 
a aretáciou v základnej po-
lohe, nastavenie výšky sede-
nia piestom, chrómová báza,
nosnosť 120 kg

860 €

348 €

691 €

725 €

Ušetríte viac ako 100 €



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. 

© 4D line, s.r.o.

PS B
Písací stôl. 
Farebné vyhotovenie:
buk, jelša, čerešňa, 
bardolino, orech. 

PS H
Písací stôl rohový.
Farebné vyhotovenie: buk,
jelša, čerešňa, 
bardolino, orech.

Skriňa. Prevedenie buk, orech, 
čerešňa, bardolino, biela, jelša.
Rozmer:  2700 x 2200  x 600 mm.

KIKA
Detská izba, výber zo 133
modulov, 11 dekorov

Posteľ s úložným priestorom, výklopné piestové
rošty. Varianty šírky postele 1200, 1600, 1800

mm, výška postele 468 mm. Prevedenie 
bardolino, bardolino brown, 

bardolino čoko, 
dub bordo, 

dub canyon, 
dub star. 

Cena 
bez roštu. 

-30 %
ZĽAVA

62 €

72 €

328 €353 €

ANKARA

Eliza 14

MELÁNIE typ 15

Predsieň 
Výber z 13
modulov, 

8 dekorov 

XENIA 15

399 €

626 € 679 €Obývacia zostava. Výber z 48  modulov, 8 dekorov.

PARIS 38 Typ 15
Obývacia zostava. Výber zo 37 modulov,
11 dekorov. Cena bez osvetlenia.

1 125 € 1 254 €

695 €

531 €


