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TYPOVNÍKOVÝ  LIST

Knižnice a deliace steny, komody, vitríny

cenová skupina  č.4:

PREVEDENIE LESKLÉ:

upozornenie: v prípade kombinácie materiálov nachádzajúcich sa v rôznych cenových skupinách, výrobok sa naceňuje 
podľa vyššej cenovej skupiny

Knižnice

Nákres rozmery v mm materiál

AMAZON 42 A  - knižnica 18 mm

Rozmery:   v=1800 , š=1000 , hl=330 / 370

AMAZON 421 A  - knižnica 18 mm

Rozmery:   v=1800 , š=1000 , hl=330 / 350

jednostranná dvierka 1x4ks

knižnica obojstranné otvorená, dvierka 2x4ks - otváranie PUSH, 

korpus + predná plocha -  drevodekor

AMAZON 42 B  - knižnica 18 mm

Rozmery:   v=1800 , š=1000 , hl=330 / 370

AMAZON 421 B  - knižnica 18 mm

Rozmery:   v=1800 , š=1000 , hl=330 / 350

knižnica jednostranná otvorená, dvierka 1x4ks  - otváranie PUSH,   

knižnica jednostranná otvorená, dvierka 1x4ks - otváranie PUSH,    
korpus + predná plocha -  drevodekor

knižnica obojstranné otvorená, dvierka 2x4ks - otváranie PUSH,   
korpus - drevodekor, predná plocha - fóliovaná MDF

BOOK B/01 - L 18 mm

Rozmery:   v=1956 , š=1270 , hl=330

BOOK B/01 - drevo. 18 mm

Rozmery:   v=1956 , š=1270 , hl=330

všetky diely v hrúbke 18mm, dvere 2x + chrbát 2x - prevedenie všetko 

knižnica jednostranná otvorená, dvierka 1x4ks  - otváranie PUSH,   

korpus - drevodekor, predná plocha - fóliovaná MDF

všetky diely v hrúbke 18mm, dvere 2x + chrbát 2x - prevedenie LESK, 

ostatné drevodekor,  - otváranie PUSH

BOOK B/02 - L 18 mm

Rozmery:   v=1588 , š=972 , hl=330

BOOK B/02 - drevo. 18 mm

Rozmery:   v=1588 , š=972 , hl=330

všetky diely sú v hrúbke 18mm, dvere 2x + chrbát 1x - prevedenie všetko  

všetky diely v hrúbke 18mm, dvere 2x + chrbát 2x - prevedenie všetko 

drevodekor,  - otváranie PUSH

všetky diely sú v hrúbke 18mm, dvere 2x + chrbát 1x - prevedenie LESK, 

ostatné drevodekor,  - otváranie PUSH

BOOK II -  knižnica 18 mm

Rozmery:   v=2600, š=1440 , hl=350

Charismo 18 mm

Rozmery:   v=2268, š=2300 , hl=318

všetky diely sú v hrúbke 18mm, dvere 2x + chrbát 1x - prevedenie všetko  

drevodekor,  - otváranie PUSH

dvere naložené s PUSH otváraním,

všetky diely sú v hrúbke 18mm, dvere - 6x, otváranie PUSH

ZOOM 18 mm

Rozmery:   v=2000, š=1260 , hl=350

nohy ku knižnici ZOOM

dvere naložené s PUSH otváraním,

dvere sklopné + dvere výklopné s PUSH otváraním, 



Deliaca stena s dvomi dverami

dvere posúvne v kolajničkach

Deliace steny

mat.PRG 29mm  obojstranne laminované s HPL laminátom v hr.0,8mm, 

dekor 2507AW, zostava z 2ks, výfrez podľa návrhu, 1x stena pevná 

kotvená o stenu, 1x posuvná s možnosťou postupného vysunutia a 

Rozmery: š= 2300,  v=2600,  hl.=31mm

Deliaca stena s tromi dverami

dvere posúvne v kolajničkach

mat.PRG 29mm  obojstranne laminované s HPL laminátom v hr.0,8mm, 

dekor 2507AW, zostava z 3ks, výfrez podľa návrhu, 1x stena pevná 

kotvená o stenu, 1x posuvná s možnosťou postupného vysunutia a 

spätného odsunutia, konštrukcia kotvená a zavesená o strop, kovanie 

závesné uložené v dekoratívnej garniži v dekore laminátu deliacich dverí, 

spodný vodiaci kolík klzný

Rozmery: š= 3400,  v=2600,  hl.=31mm

Komody

dekor 2507AW, zostava z 3ks, výfrez podľa návrhu, 1x stena pevná 

kotvená o stenu, 2x posuvná s možnosťou postupného vysunutia a 

spätného odsunutia, konštrukcia kotvená a zavesená o strop, kovanie 

závesné uložené v dekoratívnej garniži v dekore laminátu deliacich dverí, 

spodný vodiaci kolík klzný

Nákres rozmery v mm materiál

komoda - CITY 17

Rozmery:   v=965, š=1000, hl=340 mat 18 mm

polica malá - 4x, zásuvka (metalbox) - 5x, závesy bez tlmenia, úchytka č.175

komoda - CITY 18  5-zásuvková

Rozmery:   v=965, š=700, hl=340 mat 18 mm

zásuvka (metalbox) - 5x, úchytka č.175

komoda - CITY 19   3-zásuvková

Rozmery:v=598, š=700, hl=340 mat 18 mm

zásuvka (metalbox) - 3x, úchytka č.175

komoda - Colorado 38-A

Rozmery:   v=740 , š=1440 , hl=420

Korpus - 
Drevodekor 

18mm

Dvere otváravé - 2x , Dvere sklopné - 2x , Stredná policová časť - iný dekor ako ostatné , 

v strednej časti posunutý chrbát kôli umiestneniu trafa k osvetleniu , sklopolica-1x , 

Predné plochy - 
Drevodekor 

komoda - Colorado 38-B

komoda - Colorado 38-C

Predné plochy - 
Lesk 18mm

Predné plochy - 
Lesk 18mm

Korpus-viditeľné plochy 
- Lesk 18mm, ostatné 

plochy biela/čierna mat.

v strednej časti posunutý chrbát kôli umiestneniu trafa k osvetleniu , sklopolica-1x , 

úchytka č.78 - chróm lesklý, závesy s tlmením

Drevodekor 
18mm

Korpus - 
Drevodekor 

18mm

komoda - Colorado 39-A

Rozmery:   v=1200 , š=1000 , hl=400

komoda - Colorado 39-B

Korpus - 
Drevodekor 

18mm

Dvere otváravé - 2x , Polica - 4x , v strednej časti posunutý chrbát kôli umiestneniu trafa 

k osvetleniu , úchytka č.78 - chróm lesklý , stredná otvorená časť - iný dekor ako ostatné, 

závesy s tlmením

Predné plochy - 
Drevodekor 

18mm

Korpus - 
Drevodekor 

18mm

Lesk 18mm

Predné plochy - 
Lesk 18mm

komoda - Colorado 39-C

KANSAS 36  - komoda 18 mm

Rozmery:   v=810, š=1524 , hl=450

komoda, posúvne dvere LESKLÉ, zásuvky s plechovými bokmi (metalbox) 

hlboké 350mm - 3x, úchytky zapustené lesklé, dno horné LESKLÉ

Korpus-viditeľné plochy 
- Lesk 18mm, ostatné 

plochy biela/čierna mat.

Predné plochy - 
Lesk 18mm

Lesk 18mm

KANSAS 36/A  - komoda 18 mm

Rozmery:   v=810, š=1524 , hl=450

komoda, posúvne dvere LESKLÉ, zásuvky s plechovými bokmi (metalbox) 

hlboké 350mm - 3x, úchytky zapustené lesklé, 

hlboké 350mm - 3x, úchytky zapustené lesklé, dno horné LESKLÉ



komoda - RELAX  14 mat  18

Rozmery:   v=640, š=1810, hl=410

komoda - RELAX  16 mat  18

Rozmery:   v=640, š=1360, hl=410

komoda - TAMPA 32 mat  18

Rozmery:   v=1035, š=1332 , hl=420

dvere - 2x, zásuvka (metalbox) - 2x, polica-2x,  noha kovová valcová - 4x, 

závesy bez tlmenia

dvere - 2x, zásuvka (metalbox) - 2x, polica-2x,  noha kovová valcová - 5x, 

závesy bez tlmenia

LESK
Rozmery:   v=1035, š=1332 , hl=420

komoda - TAMPA 33 mat  18

Rozmery:   v=890, š=1332 , hl=420

komoda - TAMPA 34 mat  18

Rozmery:   v=890, š=1020 , hl=420

zásuvka s plechovými bokmi (metalbox) 3x (1x nízka+ 2x vysoká), dvierka 2x, polica 4x, 

úchytka kovová, závesy sú bez tlmenia,  čelo zásuvky nízke 1x a dvere pravé a ľavé 
sú v prevedení - LESK

zásuvka s plechovými bokmi (metalbox) 3x, dvierka 2x, polica 4x, úchytka kovová, 

závesy sú bez tlmenia,  čelá zásuviek 3x sú v prevedení - LESK

zásuvka s plechovými bokmi (metalbox) 3x, úchytka kovová, čelo zásuvky 

LESK

LESK

LESK

Tlmenie na zásuvky
s plechovými bokmi (čiastočný výsuv)

komoda - LEVIT mat  18

Rozmery:   v=650, š=2000, hl=405

LEVIT  - Osvetlenie   (LED+profil 2+0,65m)

sada = 1pár na jednú zásuvku, 

zásuvka s plechovými bokmi (metalbox) 3x, úchytka kovová, čelo zásuvky 
vysoké stredné 1x sú v prevedení - LESK

zásuvky (tandem) hlboké 350mm s push otváraním - 3x, dvere 2x, na čelach zásuviek 

(3x) a dverách (1x) je hrúbka 28mm a iný dekor, zavesenie na stenu

LEVIT  - Osvetlenie   (LED+profil 2+0,65m)

LED flexi pás (60 LED/m) umiestnený v 

ALU profile s krytkou+zdroj+kábel

(dĺžka profilu je 2m + 0,64)

diaľkový ovládač
pre zapnutie a vypmutie svetla

zníženie / zvýšenie svietivosti

komoda - BRIDGE mat  18 / 36

Rozmery:   v=1022, š=1665, hl=486

LED 
osvetlenie

komoda - LINEA I. mat  18 / 36

Rozmery:   v=1300, š=2000, hl=430

komoda - LINEA II. mat  18 / 36

Rozmery:   v=1300, š=2000, hl=430

posúvne dvere, v komode v pravej časti sú sklenné posúvne dvere 2x, 

polička sklenená 2x, ľavej časti sú drevenné poličky

posúvne dvere, v ľavej časti sú poličky, v pravej časti je priestor pre 

umiestnenie TV

zásuvka s PUSH otváraním - 2x, dvere s PUSH otváraním - 2x, polica - 4x, čelo a 

dvierka sú v lesklom prevedení, vedľa dvierok je zalepené úzke zrkadlo - 2x

komoda - LINEA V. mat  18 / 36

Rozmery:   v=1300, š=2000, hl=430

komoda - SAN REMO I. mat  18

Rozmery:   v=770, š=1400, hl=500

komoda - SAN REMO II. mat  18

Rozmery:   v=1100, š=800, hl=500

posúvne dvere, v ľavej aj pravej časti sú drevenné poličky

zásuvka s tlmením a doťahovaním - 3x (tandem)

polička sklenená 2x, ľavej časti sú drevenné poličky

Rozmery:   v=1100, š=800, hl=500

Linea  - Osvetlenie  

LED bodové svetlo - 2x, + zdroj

Infra Senzor - Linea

LED 
osvetlenie

spínanie pohybom popred senzor ON/OFF (max. 5 cm)– spínanie odkrytím 

zásuvka s tlmením a doťahovaním - 1x, dvere - 2x, závesy s tlmením

komoda - BEVEL mat  18

Rozmery:   v=1105, š=1240, hl=450

komoda - BEVEL - lesk mat  18

Rozmery:   v=1105, š=1240, hl=450 prevedenie
LESK

dvere 6x s PUSH otváraním

dvere 6x s PUSH otváraním

spínanie pohybom popred senzor ON/OFF (max. 5 cm)– spínanie odkrytím 

senzora (otvorenie dvierok, dverí)



Nákres rozmery v mm materiál

ROSE  01S     - vitrína mat.18mm

Rozmery:   v=1950, š=525 , hl=450
dvierka otváravé (číre sklo) - 1x, polica - 2x, úchytka Swarovský, 

skrinka postavená na MDTD podnoži

Vitríny

CS.1-4

skrinka postavená na MDTD podnoži

1.-4.CS: všetky plochy v prevedení drevodekor/UNI

LESK: vonkajšie viditeľné plochy sú v lesklom prevedení (MDTD), 

vnútorné plochy sú matné (biela, čierna, sivá)

ROSE  01N     - vitrína mat.18mm

Rozmery:   v=2065, š=525 , hl=450
dvierka otváravé (číre sklo) - 1x, polica - 2x, úchytka Swarovský, 

skrinka na nožičkách č.208 - lesklý chróm (4x)

LESK

CS.1-4

1.-4. CS: všetky plochy v prevedení drevodekor/UNI

LESK: vonkajšie viditeľné plochy sú v lesklom prevedení (MDTD), 

vnútorné plochy sú matné (biela, čierna, sivá)

ROSE  06S - B     - vitrína mat.18mm

Rozmery:   v=1300 , š=525 , hl=450

dvierka sklopné Alu rám (lesklý) + sklo číre - 1x, za Alu rámom je sklenná 

polička s priečkou, zásuvka plnovýsuv hlboká 350mm - 3x, úchytka 

swarovský, skrinka postavená na MDTD podnoži

1.-4. CS: všetky plochy v prevedení drevodekor/UNI

LESK

CS.1-4

1.-4. CS: všetky plochy v prevedení drevodekor/UNI

LESK: vonkajšie viditeľné plochy sú v lesklom prevedení (MDTD), vnútorné 

plochy sú matné (biela, čierna, sivá)

ROSE  06N - B     - vitrína mat.18mm

Rozmery:   v=1415, š=525 , hl=450

dvierka sklopné Alu rám (lesklý) + sklo číre - 1x, za Alu rámom je sklenná 

polička s priečkou, zásuvka plnovýsuv hlboká 350mm - 3x, úchytka 

swarovský, skrinka na nožičkách č.208 - lesklý chróm (4x)

1.-4. CS: všetky plochy v prevedení drevodekor/UNI

CS.1-4

LESK

1.-4. CS: všetky plochy v prevedení drevodekor/UNI

LESK: vonkajšie viditeľné plochy sú v lesklom prevedení (MDTD), vnútorné 

plochy sú matné (biela, čierna, sivá)

LESK


