
BIBIANA
Veľmi pohodlná sedacia
súprava , s vysokým kom-
fortom sedenia a moder-
ným dizajnom. Možnosť
rozkladania. 
V akcii vo všetkých elementoch 
a v látkach Legend a Napp.

AKCIA PLATÍ OD 15.06. 2017 DO 30.09.2017 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
Moderná a variabilná sedacia sú-
prava s pevnými vankúšmi. Mož-
nosť vyskladať vlastnú zostavu,
môže byť rozkladacia aj s úložným
priestorom.
Akcia platí na látky Georgia a Easy Sukura.

-20 %
ZĽAVA

REGINA
Sedacia súprava klasických tvarov s vyšším
operadlom. Možno objednať aj v rohovom
prevedení alebo rozkladaciu.
V akcii vo všetkých elementoch a látkach Season.

-20 %
ZĽAVA

IVETA 3F
Pohovka s prepracovaným systémom rozklada-
nia, výborné ergonómia, úložný priestor. Je
možné objednať aj v rohovom prevedení. 
V akcii v látkach Napp a Easy Sukura.

-20 %
ZĽAVA -20 %

ZĽAVA



Profit

NATURA 
BIO EX T3, T4

NEROLI PREZIDENT
CISCO kokos

Veľmi komfortný matrac s jadrom tvoreným 7 zóno-
vou taštičkovou pružinou s roznášacou vrstvou na
pružine T4 kokosové vlákno alebo vo verzii T3 kak-
tusové vlákno. Povrch z hustej prírodnej peny BIO-
GREEN vyrábanej z ricínového oleja, ktorá vyniká
dlhou životnosťou pri zachovaní výbornej elasti-
city. Verzia T4 ma povrch z tuhšej peny BIOGREEN
zelenej farby u verzie T3 je prírodná pena BIOGREEN
komfortnejšia a mäkšia a je hnedej farby. Pena ob-
sahuje mikrokapsule z ALOE VERA. Odzipsovateľný
poťah LYOCEL obsahuje drevnú celulózu a vyznačuje
sa excelentným odvodom vlhkosti je prešitý s an-
tialergickým PES vláknom. Výška 22 cm.

V jadre matraca studená pena s obsahom esenciál-
nych olejov lisovaných z kvetov horkého pomaran-
čovníka, ktorá vyniká komfortom a prispôso-
bivosťou, ktorú si udrží dlhé roky nezmenenú pre
svoju extra vysokú objemovú hmotnosť 60 kg/m3.
Esenciálne oleje obsiahnuté v pene matraca veľmi
jemne, ale o to príjemnejšie rozvoňajú. Užívateľ
pri spánku takto neregeneruje len telo, ale podro-
buje sa arómaterapii uvoľňujúcej psychické napä-
tie. Poťah veľmi príjemný na dotyk SILK TOUCH. V
boku matraca všitý 2 x zips s 3D textíliou pre
ideálne odvetranie jadra matraca. Výška matraca
24 cm, nosnosť do 140 kg.

Jadro matraca kombinácia PUR peny strednej hus-
toty a kokosového vlákna . Povrch tvarovaná
platňa z visco-elastickej peny  a komfortnej peny
NIGHTFLY. Poťah odzipsovateľný GREEN FIRST s prí-
rodnými výťažkami s citrónovníka pre zabezpeče-
nie čistého antialergického prostredia v matraci
bez roztočov. Výška matracu 17 cm, nosnosť do
125 kg

199 € 299 € 149 €

DARINA 1

575 €

Estetická a praktická drevená posteľ v kombinácii masív
buk/dýha. Včítane veľkého úložného priestoru. Prevede-
nie: buk: prírodný, čerešňa, orech tmavý a bielený. Roz-
mery ložnej plochy 160x200 a 180x200 cm. Cena s úložným
priestorom (bez roštov a matracov) za rozmer 180x200 cm

EMA Rohová sedacia súprava. Zostava 2U+ROH+2R.
Kvalitná kostra sedačky z bukového masívu. 
Nábytková látka Memory/Olymp. Fotka ilustračná.

KAROLINA IV
Rozkladacia pohovka s úložným
priestorom a pružinovým matra-
com. Rozmer 200x90x75 cm,
ložná  plocha 200x1 45 cm. Nábyt-
ková látka Gala/Eifel

ADELA 1 469 €

339 €

899 €

Moderná celočalúnená posteľ s veľkým úložným priestorom. V
akcii v koženkách Kaiman a látkach Nancy. Rozmery ložnej plochy
160x200 a 180x200 cm. Cena s úložným priestorom (bez roštov a matracov)
za rozmer 180x200 cm

ANITA 1

od 589 €
Luxusná celočalúnená manželská posteľ s veľkým úlož-
ným priestorom. Komfortné a mäkké hlavové čelo po-
stele. V akcii v látkach Roko, Nancy a koženkách Kaiman.
Rozmery ložnej plochy 160x200 a 180x200. Cena s úložným
priestorom (bez roštov a matracov) za rozmer 180x200 cm

UVÁDZACIA 
CENA LEN 
U NÁS!!!



Stôl GARDA Stolička VERONIKA 

Stôl GARDA Lamino, rozmer 140x80
(1x40) 180cm, plat lamino hrúbka
36mm, nohy masív buk kónické, preve-
denie prírodná, čerešňa, jelša, orech,
wenge, slivka, truffel, bardolino

Jedálenská stolička VERONIKA, preve-
denie čerešňa, jelša, prírodná, orech,
wenge, slivka, truffel, bardolino,
možnosť výberu poťahovej látky kate-
gória A a B. 

219 € 99 €/ks

Stôl RAVENA Stolička D400 

Stôl RAVENA, rozmer 120x 85(1x50)
170 cm, hrúbka platu 18mm, Nohy
masív, prevedenie čerešňa, jelša, prí-
rodná, orech, wenge, bardolino 

Jedálenská stolička. Prevedenie če-
rešňa, jelša, prírodná, orech, wenge,
bardolino, možnosť výberu poťahovej
látky len vzorkovník kategória A a B. 

199 €

PORTO typ 1
Obývacia zostava, dekory: 
bardolino brown, gaštan, bardolino čoko. 

Sedací vak v tvare futbalovej lopty a v okrúhlom
tvare s motívom kvetu, objem 200 litrov, nos-
nosť 120 kg

ZLATICA 1

KS D8

KS D4

KS U

Posteľ s roštom, rozmery 160x200 a 180x200.
Dekory: bardolino, bardolino brown. 

Konferenčný stolík
100x45x 60 cm

Konferenčný stolík
90x45x 90 cm

Konferenčný stolík
90x29,4x 90 cm

Dekory: bardolino, bardolino brown, dub canyon,
pine white, gaštan, bardolino čoko, pinia.

AURELIA typ 15

659 €

529 €

168 €

454 €

453 €

DAKAR typ 15
Obývacia zostava,
dekory: pinia, pinia white.

ZITA 22/45
Skriňa š.2776mm, v.2222mm,h.600mm.  
Dekory: bardolino,  bardolino brown. 

1080 MEK
Kancelárska stolička,
plastová báza, nosnosť
110 kg

TENESSE
Kancelárske kreslo s
hojdacím mechaniz-
mom s aretáciou 
v základnej polohe,
chrómová 
báza, 
nosnosť 
120 kg

TEXAS MULTI
Kancelárske kreslo,
synchro mechanika,
chrómová báza,
plastové podrúčky,
nosnosť 120 kg

OKLAHOMA PHD
Moderná kancelárska sto-
lička s opierkou hlavy so
synchromechanikou, hli-
níková báza, 
výškovo nas-
taviteľnými 
podrúčkami. 
Nosnosť 
do 130 kg

Obývacia zostava, dekory: 
dub canyon, bardolino, bardolino brown.

1 400 €
59 €

69 €

84 €

1 125 €

965 € 245 €

759 €

EUROBAL medium

FLOWER medium

45 €

77 € 232 €

43 €
59 €

48 €

69 €/ks



309 €

284 €

253 €

414 €

415 €

ZOSTAVA
DECO
Moderný ku-
chynský set v
prevedení buk a
tmavý orech.
Cena za zostavu
so stolom a sto-
ličkami v III. ce-
novej skupine
látok. Rozmery:
168/128 cm

MONZA PLUS 2
Extra vysoká manželská posteľ s veľkým úložným prie-
storom a roštami. Cena za rozmer ložnej plochy
200x160 a 200x180cm. 
Akcia platí na nábytkové 
látky v IV. cenovej skupine

OPTIMA 4
Lôžko s úložným priestorom. Očalúnený pružinový pevný smre-

kový rošt, bočné vyklápanie. Rozmery:ŠxVxH:208x91x118cm. 
Akcia v látkach v III. cenovej skupine bez vankúšov.

KORA 140
Rozkladacia pohovka s úložným priestorom, sedák zo sendviča PUR pien

na vlnitých pružinách a smrekovom ráme. Rozmery:š/v/hl:198/86/95
cm. Ložná plocha 141x195 cm. Akcia v látkach v IV. cenovej skupine.

FLAVIO 
160 LUX

Rozšírená rozkladacia pohovka s úložným priestorom. Konštrukcia sedáku:
smrekový rám s vlnitými pružinami, sendvič z PUR pien. Rozmery: š/v/hl:

197/89/105cm. Ložná plocha 160x195 cm. Akcia v látkach v IV. cenovej skupine

ADENA 3R+1+1
Klasická sedacia sú-
prava. Pohodlné sede-
nie zabezpečujú
komfortné PUR peny
na vlnitých pružinách. 

BEATRIX 2
Extra vysoká man-
želská posteľ s veľkým
úložným priestorom.
Cena za rozmer ložnej
plochy 200x180 cm
vrátane roštov. Mož-
nosť objednať aj v roz-
meroch 90,110,140 a
160 cm. Akcia platí na
nábytkové látky v VI.
cenovej skupine.

ZOSTAVA
ENZO
Moderný ku-
chynský set,
univerzálny ľavo
- pravý. Rozmery
rohovej zostavy
175x135 cm. Fa-
rebné prevede-
nie: bardolino,
pino aurélio.
Možnosť výberu
látok v IV. ceno-
vej skupine.
Cena za rohové se-
denie za stôl
pevný + taburetka
veľká + stolička

792 €

371 € 389 €



© 4D line, s.r.o.

NORDICADAM
Funkčný a účelný sektorový nábytok v širokej
škále odtieňov. Predstavuje praktické a
vkusné riešenie detských a študentských izieb

CLIP
Elegantné a pohodlné
televízne kreslo.

ELINOR
Extra zvýšená man-
želská  posteľ z ma-
sívneho buku. Cena
vrátane integrova-
ného úložného prie-
storu a roštov. 
Ložná plocha 
200x180 cm.

MADEIRA BV
Manželská posteľ
z masívneho
buku.  Cena vrá-
tane integrova-
ného úložného
priestoru a roš-
tov. Ložná plocha
200x180 cm.

Moderný nábytok v retro štýle.
Prevedenie MDF, masív dub a
orech americký. Široká variabilita
v celom obytnom priestore

-15 %
ZĽAVA

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. 

-5 %
NOVINKA
ZĽAVA

SABRINA LUX
Komfortná sedacia súprava so zvýšenou opierkou, rozkla-
dacia s úložným priestorom, s variabilitou zostáv. Cena za
zostavu v nábytkovej látke v VI. cenovej skupine. B-3RHv-
VROH-1S-PT

GENEZA
Moderná súprava s odnímateľným poťahom na se-
dadlových a operadlových vankúšoch, široká varia-
bilnosť zostáv. Vyskladanie súpravy podľa Vašich
predstáv.  BDF-2SRM-DU+PODHL. 
Akcia sa vzťahuje na nábytkové látky v IV. Cenovej skupine

FENIX
Cena za rozmer 200x80 a 200x90 cm

od 182 €

551 €

509 €

24 €

999 €

984 €

1268 €

SIONE LIGHT
Moderná rohová sedacia súprava B- 2,5- DU na nožič-
kách, možnosť pripojenia taburetky na rozšírenie a pre-
dĺženie spania. Cena sa vzťahuje na nábytkové látky v
VI. cenovej skupine.


