
cenová skupina  č.1:
cenová skupina  č.2:
cenová skupina  č.3:
lesklé plochy - predné plochy

TYPOVNÍKOVÝ  LIST

"CAROLÍNA"

upozornenie:

Nákres rozmery v mm materiál

SKRIŇOVÉ KORPUSY
CAROLÍNA 01  (korpus skrine) korpus

Rozmery:   v=2231, š=1010, hl=600 mat 18 mm

horná rímsa 

18 mm

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

korpus široký 1x,polica široká 1x, šatníková tyč dlhá 1x, horná 
18 mm

CAROLÍNA 02  (korpus skrine)
Rozmery:   v=2231, š=1510, hl=600 mat 18 mm

CAROLÍNA 03  (korpus skrine)
Rozmery:   v=2231, š=2004, hl=600 mat 18 mm

CAROLÍNA 04  (korpus skrine)

korpus široký 1x, korpus úzky 1x, polica široká 1x, polica 
úzka1x, šatníková tyč dlhá 1x, šatníková tyč krátka 1x, horná 
rímsa

korpus široký 1x,polica široká 1x, šatníková tyč dlhá 1x, horná 
rímsa

korpus široký 2x, polica široká 2x, šatníková tyč dlhá 2x, 
horná rímsa

CAROLÍNA 04  (korpus skrine)
Rozmery:   v=2231, š=2504, hl=600 mat 18 mm

CAROLÍNA 05  (korpus skrine)
Rozmery:   v=2231, š=2998, hl=600 mat 18 mm

PREDNÉ PLOCHY, ZÁSUVKY, DOPLNKY

korpus široký 2x, korpus úzky 1x, polica široká 2x, polica 
úzka1x, šatníková tyč dlhá 2x, šatníková tyč krátka 1x, horná 
rímsa

korpus široký 3x, polica široká 3x, šatníková tyč dlhá 3x, 
horná rímsa

PREDNÉ PLOCHY, ZÁSUVKY, DOPLNKY
CAROLÍNA 11 D/ L (dvere vysoké ľavé) cena za je kus

CAROLÍNA 11 D/ P (dvere vysoké pravé)

Rozmery:   š=496,  v=2166 mat 18 mm

CAROLÍNA 13 D/ L (dvere nízke ľavé) cena za je kus

CAROLÍNA 13 D/ P (dvere nízke pravé)

Rozmery:   š=496,  v=1666 mat 18 mm

dvere vysoké, prevedenie BEZ LESKU (drevodekor, 
unifarba), úchytka kovová leskla, závesy s tlmenímPRAVÉĽAVÉ

DELENÉ 

CAROLÍNA 15 D/ L (dvere nízke ľavé) cena za je kus

CAROLÍNA 15 D/ P (dvere nízke pravé)

Rozmery:   š=496,  v=1666 mat 18 mm

CAROLÍNA 17,  pre 2.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=487, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 17 - 1,  pre 1.dverovú skr.

dvere nízke so ZRKADLOM, prevedenie BEZ LESKU 
(drevodekor, unifarba), úchytka kovová leskla, závesy s 
tlmením

dvere nízke, prevedenie BEZ LESKU (drevodekor, 
unifarba), úchytka kovová leskla, závesy s tlmením

ĽAVÉ PRAVÉ

ĽAVÉ PRAVÉ

DELENÉ 
DVERE

DELENÉ 
DVERE

CAROLÍNA 17 - 1,  pre 1.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=480, hl=580

CAROLÍNA 18,  pre 2.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=487, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 18 - 1,  pre 1.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=480, hl=580

zásuvkový korpus do úzkeho korpusu skrine, zásuvky s plechovými 
bokmi hlboké 450mm, čiastočný výsuv, úchytky kovové lesklé, 

prevedenie prednej plochy - čelá - BEZ LESKU

zásuvkový korpus do úzkeho korpusu skrine, zásuvky s plechovými 
bokmi hlboké 450mm, čiastočný výsuv, úchytky kovové lesklé, 

čelá zásuviek
LESKLÉ

čelá zásuviek
BEZ LESKU

CAROLÍNA 19,  pre 2.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=487, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 19 - 1,  pre 1.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=480, hl=580

CAROLÍNA 20,  pre 2.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=487, hl=580 mat 18 mm

zásuvkový korpus do úzkeho korpusu skrine, zásuvky s drevenným 
korpusom hlboké 450mm, plnovýsuv s tlmením, úchytky kovové 

lesklé, prevedenie prednej plochy - čelá - BEZ LESKU

bokmi hlboké 450mm, čiastočný výsuv, úchytky kovové lesklé, 

prevedenie prednej plochy - čelá - S LESKOM

čelá zásuviek
LESKLÉ

čelá zásuviek
BEZ LESKU

Rozmery:   v=436, š=487, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 20 - 1,  pre 1.dverovú skr.
Rozmery:   v=436, š=480, hl=580

zásuvkový korpus do úzkeho korpusu skrine, zásuvky s drevenným 
korpusom hlboké 450mm, plnovýsuv s tlmením, úchytky kovové 

lesklé, prevedenie prednej plochy - čelá - S LESKOM

čelá zásuviek
LESKLÉ



CAROLÍNA 21  (zásuvky)
Rozmery:   v=436, š=978, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 22  (zásuvky)
Rozmery:   v=436, š=978, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 23  (zásuvky)

zásuvkový korpus do širokého korpusu skrine, zásuvky s plechovými 
bokmi hlboké 450mm, čiastočný výsuv, úchytky kovové lesklé, 

prevedenie prednej plochy - čelá - BEZ LESKU

zásuvkový korpus do širokého korpusu skrine, zásuvky s plechovými 
bokmi hlboké 450mm, čiastočný výsuv, úchytky kovové lesklé, 

prevedenie prednej plochy - čelá - S LESKOM

čelá zásuviek
BEZ LESKU

čelá zásuviek
LESKLÉ

CAROLÍNA 23  (zásuvky)
Rozmery:   v=436, š=978, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 24  (zásuvky)
Rozmery:   v=436, š=978, hl=580 mat 18 mm

CAROLÍNA 25  (polica úzka)

zásuvkový korpus do širokého korpusu skrine, zásuvky s drevenným 
korpusom hlboké 450mm, plnovýsuv s tlmením, úchytky kovové 

lesklé, prevedenie prednej plochy - čelá - BEZ LESKU

zásuvkový korpus do širokého korpusu skrine, zásuvky s drevenným 
korpusom hlboké 450mm, plnovýsuv s tlmením, úchytky kovové 

lesklé, prevedenie prednej plochy - čelá - S LESKOM

čelá zásuviek
BEZ LESKU

čelá zásuviek
LESKLÉ

CAROLÍNA 25  (polica úzka)
Rozmery:   v=18, š=482, hl=370 mat 18 mm

CAROLÍNA 26  (polica široká)
Rozmery:   v=18, š=978, hl=370 mat 18 mm

CAROLÍNA 27  (bočné lišty) pár

Rozmery:   v=2231, š=18, hl=100 mat 18 mm

polica úzka, podperky 4x

polica široká, podperky 4x,

Rozmery:   v=2231, š=18, hl=100 mat 18 mm

KOMODY
CAROLÍNA 32  (komoda) mat  18

Rozmery:   v=1035, š=1332 , hl=420

CAROLÍNA 33  (komoda) mat  18

zásuvka s plechovými bokmi 3x, dvierka 2x, polica 4x, 
úchytka kovová, čelá zásuviek 3x sú v prevedení - LESK

Bočné lišty prava + ľavá,  cena je za pár

LESK

LESK CAROLÍNA 33  (komoda) mat  18

Rozmery:   v=890, š=1332 , hl=420

CAROLÍNA 34  (komoda) mat  18

Rozmery:   v=890, š=1020 , hl=420

Tlmenie na zásuvky

zásuvka s plechovými bokmi 3x (1x nízka+ 2x vysoká), 
dvierka 2x, polica 4x, úchytka kovová, čelo zásuvky nízke 1x 
a dvere pravé a ľavé sú v prevedení - LESK

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

LESK

LESK

s plechovými bokmi (čiastočný výsuv)

Osvetlenie
WH-90 ,   2x10W

Zdroj pre svietidlo WH-90
pre 60W

sada = 1pár na jednú zásuvku, 

pre 60W

úchytka č.80 pre dvere:  CAROLÍNA 11-16 KOV

Rozmery:   v=28, š=9, rozteč =320

úchytka č.78: KOV

Rozmery:   v=28, š=9, rozteč =128

prevedenie: CHRÓM LESKLÝ

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy.

Všetky technické údaje  sú uvádzané s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápať ich cca.

prevedenie: CHRÓM LESKLÝ


