
cenová skupina  č.1:
PREVEDENIE:

cenová skupina  č.2:
PREVEDENIE:

TYPOVNÍKOVÝ  LIST

"STOLY JEDÁLENSKE"

buk-01, čerešňa-02, jelša-03, biela hladká-08, biela perlička-11, breza-13, calvados tmavý-14, dub cambrige-54, slivka-55, sivá-84

dub lancelot-123

orech franc.-05, slonová kosť-10, orech Európsky-35,  jaseň coimbra-47, dub sanoma-48, dub bahenný-42, dub Chamonix-53, 

A414, A396, 

PREVEDENIE:

cenová skupina  č.3:
PREVEDENIE:

cenová skupina  č.4:
PREVEDENIE:

noce royal-119, dub bielený-120, noce milano-124

biela AH-129, čierna AH-130, vanilka AH-131, army AH-132, bordová AH-133, tmavohnedá  AH-134, 

capucino AH-135, piesková AH-136, biela linea LI-137, čierna linea LI-138, 

elm baron-127, jaseň style-128, 

H3325 ST28 - dub gladstone, F311 ST87 - ceramic, H1180 ST37 - dub halifax, 34140 RV/RV - dub bruno , 

K 4325 AW, H3331 ST10 - dub nebraska,

orech franc.-05, slonová kosť-10, orech Európsky-35,  jaseň coimbra-47, dub sanoma-48, dub bahenný-42, dub Chamonix-53, 

dub Santana-73, dub Canterbury-74, orech avelíno-76, čerešňa Morgana-56, dub truffel-108, dub tmavý-109, 

dub tmavohnedý - 51, sivá-07, orech aragon-121, colorádo-122, fresco-125, dub apollo-126,

PREVEDENIE:

PREVEDENIE LESKLÉ:

upozornenie:

Nákres rozmery v mm materiál

JS 70x110  P - pevný

sivá tmavá LESK - 61, biela ľadová LESK - 62, čierna LESK - 63, bordová LESK - 66, sivá LESK - 68, 

v prípade kombinácie materiálov nachádzajúcich sa v  rôznych cenových skupinách, výrobok sa nace ňuje pod ľa vyššej 
cenovej skupiny

F7945 HG - aztécke zlato

mat.18mm 

capucino LESK - 69, žltá LESK - 70, slonová kosť LESK - 71, biela kryštáľová LESK - 88, 

JS 70x110  P - pevný

stôl pevný,

pre po čet osôb:  4

v=755 , š=700 , dl= 1100

JS 80x145  P - pevný
stôl pevný,

pre po čet osôb:  4-6
v=755 , š=800 , dl= 1450

JS 90x160  P - pevný
stôl pevný,

pre po čet osôb:  6
v=755 , š=900 , dl= 1600

mat.18mm 
drevodekor

mat.18mm 
drevodekor

mat.18mm 
drevodekor

v=755 , š=900 , dl= 1600

JS 90x2100 P - pevný
stôl pevný, stolový plát presahuje cez okraje na d ĺžku

pre po čet osôb:  8
v=755 , š=900 , dl= 2100 (d ĺžka podnože = 1600mm)

JS 90x160/220 R - roz ťahovací jednostranne
stôl roz ťahovací,

pre po čet osôb:  6-8
v=755 , š=900 , dl= 1600

JS 80x120/155 R - roz ťah.obojstranne
stôl roz ťahovací,

mat.18mm 
drevodekor

mat.18mm 
drevodekor

mat.18mm 
drevodekorstôl roz ťahovací,

pre po čet osôb:  4-6
v=755 , š=800 , dl= 1200

JS 90x160/225 R - roz ťah.
stôl roz ťahovací,

pre po čet osôb:  6-8
v=755 , š=900 , dl= 1600

Stôl 23A     - stôl pevný jedálenský

Rozmery:   v=750 , š=1600 , hl=1000

Stôl 23B     - stôl pevný jedálenský

Stôl s kovovou centrálnou podnožou, plát stola a noha sú v 
drevodekore (MDTD)

mat.18mm 
drevodekor

kov lesklý

lesklá/ 

mat.18mm 
drevodekor

drevodekor

Stôl 23B     - stôl pevný jedálenský

Rozmery:   v=750 , š=1600 , hl=1000

Stôl 23     - stôl pevný jedálenský

Rozmery:   v=750 , š=1600 , hl=1000

Stôl 23D     - stôl pevný jedálenský

Rozmery:   v=750 , š=1600 , hl=1000

Stôl s kovovou centrálnou podnožou, plát stola je v drevodekore 
(MDTD)  a noha je v lesklom prevedení

kov lesklý

kov lesklý

lesklá/ 
drevodekor

kov lesklý

mat.18mm 
lesklá

Stôl s kovovou centrálnou podnožou, plát stola a noha sú v lesklom 
prevedení (MDTD)

Stôl s kovovou centrálnou podnožou, plát stola je v lesklom prevedení 
a noha je v drevodekore (MDTD)

lesklá/ 
drevodekor

Stôl 24A     - stôl jedálenský rozťahovací

Rozmery:   v=750 , š=1572 / 2572 , hl=872

Stôl 24C     - stôl jedálenský rozťahovací

Rozmery:   v=750 , š=1572 / 2572 , hl=872

Stôl 25A     - stôl jedálenský rozťahovací

Rozmery:   v=750 , š=1172 / 1822 , hl=872

(MDTD)  a noha je v lesklom prevedení

drevodekor

Stôl s hliníkovou rozťahovacou konštrukciou, nohy hranaté ALU , plát stola je 
v drevodekore (MDTD), príložný plát 2x - 872 x 500

ALU

mat.18mm 
lesklá

Stôl s hliníkovou rozťahovacou konštrukciou, nohy hranaté ALU, plát stola je 
v lesklom prevedení, príložný plát 2x - 872 x 500

ALU

drevodekor

Stôl s hliníkovou rozťahovacou konštrukciou, nohy hranaté ALU , plát stola je ALU

Stôl 25C     - stôl jedálenský rozťahovací

Rozmery:   v=750 , š=1172 / 1822 , hl=872

Stôl s hliníkovou rozťahovacou konštrukciou, nohy hranaté ALU, plát stola je 
v lesklom prevedení, príložný plát 1x - 872 x 650

ALU

mat.18mm 
lesklá

Stôl s hliníkovou rozťahovacou konštrukciou, nohy hranaté ALU , plát stola je 
v drevodekore (MDTD), príložný plát 1x - 872 x 650

ALU



Stôl 26A     - stôl jedálenský 

Rozmery:   v=750 , š=1700 , hl=920

Stôl 26B     - stolová podnož   RAL 9006
Rozmery:   v=715 , 

Stôl 26B     - stolová podnož   RAL 7011
Rozmery:   v=715 ,

drevodekor

stolový plát PD 920mm spolu s podnožou RAL 7011
KOV

KOV

KOV

tunel 800mm

Stôl 26C     - stolový plát

Rozmery:   v=36 , š=1700 , hl=920

 mat - HRÚBKA MDTD MATERIÁLU

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 chápa ť ich cca.

tunel 800mm

drevodekor

stolový plát je z MDTD


