
699,-
LE13 odkládací panel
sonoma sv.
š. 94 cm / v. 92 cm / h. 3 cm

689,-
LE11 odkládací panel
sonoma sv.
š. 53 cm / v. 138 cm / h. 27 cm

1 835,-
PO regál 440
sonoma sv.
š. 154 cm / v. 148 cm / h. 34 cm

1 545,-
SO20 skříň
bílá – zelená
š. 55 cm / v. 191 cm / h. 31 cm

2 929,-
set předsíň SOFIE 01
bílá – zelená / bílá – oranžová
š. 130 cm / v. 190 cm / h. 25 cm

SO11 odkládací panel
š. 50 cm / v. 190 cm / h. 23 cm

SO10 zrcadlo      
š. 80 cm / v. 80 cm / h. 2 cm

SO02 botník             
š. 80 cm / v. 100 cm / h. 25 cm



  

OtEvírací dOba
Po 8.00–11.30    12.15–16.00
Út 8.00–11.30    12.15–16.00
St 8.00–11.30    12.15–16.00
Čt	 8.00–11.30    12.15–16.00
Pá 8.00–11.30    12.15–16.00

Odběr zboží je možný 7.00 – 15.30 h.

adrESa PrOdEJNY
MB DOMUS SE
Družstevní 402
753 01 Hranice

E-mail:  vzorkovna@mbdomus.cz 
Telefon: +420 725 912 979
Web:   www.mbdomus.cz

Uvedené	ceny	jsou	doporučené	maloobchodní	ceny	včetně	DPH,	bez	dekorací	a	dopravy.	Přijímáme	platbu	v	
hotovosti	i	kartou.	Obrázky	jsou	pouze	ilustrační. 
Nabídka	platí		13.	5.	2019	–	31.	5.	2019	nebo	do	vyprodání	zásob.
Změny,	které	slouží	technickému	pokroku,	změny	designu,	omyly	i	tiskové	chyby	vyhrazeny.

2 285,-
NU počítačový stůl TRE
sonoma sv. – bílá
š. 138 cm / v. 77 cm / h. 50 cm

1 829,-
počítačový stůl OLAF
sonoma sv. – bílá
š. 110 cm / v. 76 cm / h. 60 cm

2 359,-
komoda LUISA 16
bílá
š. 153 cm / v. 82 cm / h. 40 cm

1 515,-
monoblok regálový BEN 02
sonoma sv.
š. 113 cm / v. 147 cm / h. 66 cm

2 265,-
počítačový stůl ROLLO
sonoma sv. – bílá
š. 110 cm / v. 76 cm / h. 60 cm

1 519,-
PL počítačový stůl 20
sonoma sv. – bílá
š. 112 cm / v. 71 cm / h. 50 cm

1 279,-
komoda LUISA 01
canyon oak – bílá GS
š. 770 cm / v. 82 cm / h. 40 cm

1 845,-
komoda LUISA 02
sonoma sv. – bílá GS
š. 770 cm / v. 82 cm / h. 40 cm

1 519,-
PL počítačový stůl 20
beton – bílá
š. 112 cm / v. 71 cm / h. 50 cm


