NÁBYTEK PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nábytkový program BASIC

1-10

Nábytkový program BASIC nabízí základní modulovou řadu prvků pro
vybavení interiérů MŠ. Skříňky jsou vyráběny v LAMINOVANÉM provedení
– dřevotřísková deska (LTD) síla 18 mm oboustranně laminovaná v dezénu
přírodní buk, buková hrana ABS. Barevnost skříněk je dána barevnos úchytek,
případně zásuvek nebo dekora vních stříšek (01 - modrá, 02 - červená,
03 - zelená, 04 - žlutá, 07 - oranžová, 99 - kombinace barev)
Na přání je možné zvolit rovněž barevnost hran v ods nech modrá, červená,
zelená, žlutá nebo oranžová. Tato úprava nemá vliv na cenu skříněk. Požadavek
je nutné specifikovat v objednávce.

Nábytkové program DENY abstract 23-26
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů
mateřských škol. Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM
provedení. U korpusů je použita kombinace barev bílá a šedá. Hrany
korpusu tvoří 3D hrana. Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve variantách:
se soklem, s kolečky nebo s nožičkami. Čela zásuvek a dveře jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem.
Úchytky jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě kovu (eloxovaný hliník).

Nábytkový program DENY bílá
Nábytkový program BASIC plus

11-14

Nábytkový program BASIC PLUS nabízí základní modulovou řadu prvků
pro vybavení interiérů MŠ. Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení DEKOR BUK. Čela zásuvek a dveře u přírodní
varianty .00 jsou vyrobeny v DÝHOVANÉM provedení (materiál dýha buk)
u barevné varianty 01 - 07 jsou vyrobeny rovněž v DÝHOVANÉM provedení
a namořeny na požadovaný ods n barvy.
Úchytky u přírodní varianty jsou v barvě kovu (eloxovaný hliník) u barevné
varianty jsou v požadované barvě 01 - 07.

Nábytkový program ALFA

15-16

Nábytkový program ALFA nabízí základní modelovou řadu nábytku, kde skříňky
mají speciální posuvné dveře, které se zasouvají dovnitř skříněk.
Korpusy jednotlivých skříněk jsou vyrobeny v laminovém provedení v dekoru
buk.
Úchytky u tohoto nábytkového programu jsou nabízeny v barvách:
(01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená, 04 - žlutá, 07 - oranžová)

Nábytkový program DENY bubliny 31-34
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů
mateřských škol. Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM
provedení. U korpusů je použita kombinace barev bílá a šedá. Hrany
korpusu tvoří 3D hrana. Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve variantách:
se soklem, s kolečky nebo s nožičkami. Čela zásuvek a dveře jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem.
Úchytky jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě kovu (eloxovaný hliník).

Stoly
Nábytkový program VERO bílá

17-18

Nábytkový program VERO nabízí modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů
mateřských škol. Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM
provedení DEKOR BUK. Jednotlivé skříňky jsou nabízeny ve variantách: se
soklem nebo s kolečky. Čela zásuvek a dveře jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM
provedení v bílé barvě. Úchytky jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě kovu
(eloxovaný hliník).

Nábytkový program VERO tvary

19-22

Nábytkový program VERO nabízí modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů
MŠ. Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
DEKOR BUK. Jednotlivé skříňky jsou nabízeny ve variantách: se soklem nebo
s kolečky. Čela zásuvek a dveře jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem. Úchytky jsou zapuštěné do dvířek
a jsou v barvě kovu (eloxovaný hliník).

27-30

Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů
mateřských škol. Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM
provedení. U korpusů je použita kombinace barev bílá a šedá. Hrany
korpusu tvoří 3D hrana. Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve variantách:
se soklem, s kolečky nebo s nožičkami. Čela zásuvek a dveře jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení v bílé barvě. Úchytky jsou zapuštěné do dvířek
a jsou v barvě kovu (eloxovaný hliník).

35-40

- Stoly s podnoží z masivního buku
- Stoly s rek fikační patkou

Židle a lavičky

41-47

- Stohovatelné židle ZUZI
- Stohovatelné židle ADEL
- Stohovatelné židle LADA
- Dětské lavičky

Lehátka a postýlky
- Stohovatelná lehátka
- Dětské postýlky
- Příslušenství k dětským postýlkám
- Evakuační postýlky
- Matrace pro dětské postýlky

48-52

Vážení zákazníci,
Dovolte nám v krátkos představit firmu DENELL Trade s.r.o.
Naše firma je výrobcem nábytku, který se velmi úzce
specializuje na výrobu nábytku určeného mateřským školám
a jim podobným předškolním zařízením.
Našim zákazníkům se snažíme nabídnout nejen nové nápady,
ale i maximální kvalitu výrobků spojenou s důrazem na
bezpečnost a garanci plnění všech předepsaných Evropských
norem pro tento druh nábytku.
Budeme si považovat za čest, mít možnost dodat některý
z našich výrobků i Vaší mateřské školce a uděláme vše proto,
abychom Vaši důvěru nezklamali a rádi a s důvěrou jste se na
nás obrá li i příště.
DENELL Trade s.r.o.

70 × 79 × 40 cm
Skříňka policová
se soklem

Skříňka policová
s kolečky

M10.001.00

M10.002.00

Skříňka dvoudveřová
se soklem

Skříňka dvoudveřová
s kolečky

M10.003. barva

M10.004. barva

Úchytky:
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Úchytky:
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Skříňka zásuvková
se soklem

Skříňka zásuvková
s kolečky

Skříňka s nikou
se soklem

Skříňka s nikou
s kolečky
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M10.006. barva
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Skříňka kombinovaná
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

M10.009. barva

M10.010. barva

M10.011. barva

M10.012. barva

M10.013. barva
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Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

01

02

03

04

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

M10.014. barva

M10.015. barva

M10.016. barva

M10.017. barva

M10.018. barva

Úchytky:
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Skříňka kombinovaná
s kolečky
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Úchytky:
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Skříňka kombinovaná
se soklem
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Úchytky:
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Nábytkový program

BASIC
Nábytkový program BASIC nabízí základní
modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů MŠ.

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

M10.019. barva

M10.020. barva

M10.021. barva

M10.022. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

Skříňky jsou vyráběny v LAMINOVANÉM
provedení – dřevotřísková deska (LTD) síla
18 mm oboustranně laminovaná v dezénu
přírodní buk, buková hrana ABS.
Barevnost skříněk je dána barevnos
úchytek, případně zásuvek nebo
dekora vních stříšek
(01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená,
04 - žlutá, 07 - oranžová,
99 - kombinace barev)

99

Na přání je možné zvolit rovněž
barevnost hran v ods nech modrá,
červená, zelená, žlutá nebo oranžová.
Tato úprava nemá vliv na cenu skříněk.
Požadavek je nutné specifikovat
v objednávce.

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

M10.023. barva

M10.024. barva

M10.025. barva

M10.026. barva

Zásuvky:

Zásuvky:

Zásuvky:
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Zásuvky:
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Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

M10.027. barva

M10.028. barva
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M10.030. barva
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Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

M10.031. barva

M10.032. barva

M10.033.00

M10.034.00

Zásuvky:

Zásuvky:
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99
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36 × 79 × 40 cm
Skříňka policová
se soklem

Skříňka policová
s kolečky

Skříňka jednodveřová
se soklem

Skříňka jednodveřová
s kolečky

M10.201.00

M10.202.00

M10.203. barva

M10.204. barva

Úchytky:

Úchytky:
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Skříňka zásuvková
se soklem

Skříňka zásuvková
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

M10.205. barva

M10.206. barva

M10.207. barva

M10.208. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:
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Úchytky:
03

04
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Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

M10.209. barva

M10.210. barva

M10.211. barva

M10.212. barva

M10.213. barva

Zásuvky:

Zásuvky:

Zásuvky:
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Zásuvky:
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Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka rohová
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Rohový prvek
se soklem

M10.214. barva

M10.215.00

M10.216.00

M10.217.00

M10.218.00

Zásuvky:
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Nábytkový program

BASIC
Nábytkový program BASIC nabízí základní
modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů MŠ.
Skříňky jsou vyráběny v LAMINOVANÉM
provedení – dřevotřísková deska (LTD) síla
18 mm oboustranně laminovaná v dezénu
přírodní buk, buková hrana ABS.
Skříňka vysoká policová
se soklem

Skříňka vysoká dvoudveřová
se soklem

Skříňka vysoká kombinovaná
se soklem

M10.301.00

M10.302. barva

M10.303. barva

Úchytky:

70 × 132 × 40 cm

01

02

Barevnost skříněk je dána barevnos
úchytek, případně zásuvek nebo
dekora vních stříšek
(01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená,
04 - žlutá, 07 - oranžová,
99 - kombinace barev)

Úchytky:
03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

Na přání je možné zvolit rovněž
barevnost hran v ods nech modrá,
červená, zelená, žlutá nebo oranžová.
Tato úprava nemá vliv na cenu skříněk.
Požadavek je nutné specifikovat
v objednávce.

Skříňka vysoká dveře a police,
se soklem

Skříňka vysoká dveře a police,
se soklem

Skříňka vysoká dvoudveřová
se soklem

M10.304. barva

M10.305. barva

M10.306. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01
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36 × 180 × 40 cm

04

07

01

02

03

04

07

99

36 × 132 × 40 cm
40 × 132 × 40 cm
Barevnost úchytek
modrá 01
červená 02
zelená 03
žlutá 04

Skříň vysoká policová
se soklem

M10.403.00

Skříň vysoká rohová
se soklem

M10.404.00

Skříňka rohová
se soklem

M10.309.00

Skříňka vysoká
jednodveřová se soklem

Rohový prvek
se soklem

M10.307. barva

M10.310.00
Skříňka vysoká policová
se soklem

Úchytky:
01

02

oranžová 07
kombinace 99

03

04

07

M10.308.00
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Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

Skříňka kombinovaná
s kolečky

Skříňka kombinovaná
se soklem

M10.101. barva

M10.102. barva

M10.103. barva

M10.104. barva

M10.105. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:
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Úchytky:
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Skříňka zásuvková
se soklem

Skříňka zásuvková
s kolečky

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

M10.106. barva

M10.107. barva

M10.108. barva

M10.109. barva

M10.110. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

Zásuvky:
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Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka na volné zásuvky
se soklem

M10.111. barva

M10.112. barva

M10.113. barva

M10.114. barva

M10.115.00

Zásuvky:

Zásuvky:
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Skříňka na volné zásuvky
s kolečky

Skříňka se 2 vloženými
policemi, se soklem

Skříňka se 2 vloženými
policemi, s kolečky

M10.116.00

M10.117.00

M10.118.00
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Skříňka dvoudveřová se 2 vloženými
policemi, se soklem

Skříňka dvoudveřová se
2 vloženými policemi, s kolečky

M10.119. barva

M10.120. barva

Úchytky:
01
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Skříňka kombinovaná
s kolečky

01
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Úchytky:
03

04

07

99
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04

07

99

Nábytkový program

BASIC
Nábytkový program BASIC nabízí základní
modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů MŠ.
Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, se soklem

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, se soklem

M10.121. barva

M10.122. barva

M10.123. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:
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Skříňky jsou vyráběny v LAMINOVANÉM
provedení – dřevotřísková deska (LTD) síla
18 mm oboustranně laminovaná v dezénu
přírodní buk, buková hrana ABS.

104 × 79 × 40 cm

07

Barevnost skříněk je dána barevnos
úchytek, případně zásuvek nebo
dekora vních stříšek
(01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená,
04 - žlutá, 07 - oranžová,
99 - kombinace barev)
Na přání je možné zvolit rovněž
barevnost hran v ods nech modrá,
červená, zelená, žlutá nebo oranžová.
Tato úprava nemá vliv na cenu skříněk.
Požadavek je nutné specifikovat
v objednávce.

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

M10.124. barva

M10.125. barva

M10.126. barva

M10.127. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:
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Úchytky:
03

04

07
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02

03

04

07

99

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

M10.128. barva

M10.129. barva

M10.130. barva

M10.131. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

01

02

Úchytky:
03

04

07

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka se zásuvkami,
se soklem

Skříňka se zásuvkami,
s kolečky

M10.132. barva

M10.133. barva

M10.134. barva

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

99

01

02

03

04

07

99

104 × 79 × 40 cm

Úchytky:
03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

6

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

M10.135. barva

M10.136. barva

M10.137. barva

M10.138. barva

M10.139. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

01

02

Úchytky:
03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

104 × 79 × 40 cm

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

M10.140. barva

M10.141. barva

M10.142. barva

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

Úchytky:
03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

www.denelltrade.cz

54 × 79 × 40 cm

Skříňka policová, se soklem

Skříňka policová, s kolečky

Skříňka jednodveřová, se soklem

M10.700.00

M10.701.00

M10.702. barva
Úchytky:
01

03

04

07

Skříňka jednodveřová, s kolečky

Skříňka jednodveřová, se soklem

Skříňka jednodveřová, s kolečky

M10.703. barva

M10.704. barva

M10.705. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01

7

02

02

03

04

07

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

Nábytkový program

BASIC
Nábytkový program BASIC nabízí základní
modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů MŠ.

Skříňka zásuvková,
se soklem

Skříňka zásuvková,
s kolečky

Skříňka zásuvková,
se soklem

Skříňka zásuvková,
s kolečky

M10.706. barva

M10.707. barva

M10.708. barva

M10.709. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

01

02

Skříňky jsou vyráběny v LAMINOVANÉM
provedení – dřevotřísková deska (LTD) síla
18 mm oboustranně laminovaná v dezénu
přírodní buk, buková hrana ABS.
Barevnost skříněk je dána barevnos
úchytek, případně zásuvek nebo
dekora vních stříšek
(01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená,
04 - žlutá, 07 - oranžová,
99 - kombinace barev)

Úchytky:
03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

104 × 132 × 40 cm

Na přání je možné zvolit rovněž
barevnost hran v ods nech modrá,
červená, zelená, žlutá nebo oranžová.
Tato úprava nemá vliv na cenu skříněk.
Požadavek je nutné specifikovat
v objednávce.

Skříňka policová, se soklem

M10.800.00

Skříňka kombinovaná dvoudveřová,
se soklem

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a zásuvkami, se soklem

Skříňka dvoudveřová,
se soklem

M10.801. barva

M10.802. barva

M10.803. barva

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

99

01

02

Úchytky:
03

04

07

99

01

02

03

04

07

99

54 × 132 × 40 cm

Barevnost úchytek
modrá 01
červená 02
zelená 03
Skříňka policová,
se soklem

M10.804.00

žlutá 04

Skříňka kombinovaná
jednodveřová,
se soklem

Skříňka kombinovaná
zásuvková,
se soklem

Skříňka kombinovaná
jednodveřová,
se soklem

Skříňka
jednodveřová,
se soklem

Skříňka
jednodveřová,
se soklem

M10.805. barva

M10.806. barva

M10.807. barva

M10.808. barva

M10.809. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

99

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

01

02

03

04

oranžová 07
kombinace 99

07

8

104 × 180 × 40 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem,

Skříň šatní dvoudveřová
se zámkem, se soklem

M10.401. barva

M10.402. barva

Úchytky:
01

02

Úchytky:
03

04

07

01

99

02

03

04

07

99

104 × 180 × 60 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

M10.501. barva
Úchytky:
01

02

03

04

07

Skříň se zásuvkami
dvoudveřová se zámkem,
se soklem

Skříň kombinovaná
dvoudveřová se zámkem,
se soklem

M10.502. barva

M10.503. barva

Úchytky:

99

www.denelltrade.cz

01

Úchytky:
03

04

07

99

01

50 × 140 × 40 cm

Věžička
se soklem

Věžička
se soklem

Věžička
se soklem

Věžička
se soklem

Věžička
se soklem

M10.601. barva

M10.602. barva

M10.603. barva

M10.604. barva

M10.605. barva

Stříška:

Stříška:

Stříška:

Stříška:

Stříška:

01

9

02

02

03

04

07

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

02

03

04

07

99

Nábytkový program

50 × 194 × 40 cm

BASIC
Nábytkový program BASIC nabízí základní
modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů MŠ.
Skříňky jsou vyráběny v LAMINOVANÉM
provedení – dřevotřísková deska (LTD) síla
18 mm oboustranně laminovaná v dezénu
přírodní buk, buková hrana ABS.
Barevnost skříněk je dána barevnos
úchytek, případně zásuvek nebo
dekora vních stříšek
(01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená,
04 - žlutá, 07 - oranžová,
99 - kombinace barev)

Věžička
se soklem

Věžička
se soklem

Věžička
se soklem

M10.903. barva

M10.904. barva

M10.905. barva

Stříška:

Stříška:

Stříška:

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

01

Věžička
se soklem

02

04

07

M10.907. barva

Stříška:
01

03

Věžička
se soklem

M10.906. barva

31,2 × 7,5 × 37,7 cm

02

Stříška:
03

04

07

01

Volná zásuvka

02

03

04

07

N1. barva
01

02

Barevnost úchytek
modrá 01

Zásuvka:
00

Na přání je možné zvolit rovněž
barevnost hran v ods nech modrá,
červená, zelená, žlutá nebo oranžová.
Tato úprava nemá vliv na cenu skříněk.
Požadavek je nutné specifikovat
v objednávce.

03

04

červená 02

07

zelená 03

31,2 × 15 × 37,7 cm

žlutá 04

Volná zásuvka

oranžová 07

N2. barva

kombinace 99

Zásuvka:
00

01

02

03

04

07

10

104 × 79 × 40 cm

Skříňka dvoudveřová se 2 vloženými
policemi, se soklem

Skříňka dvoudveřová se 2 vloženými
policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, se soklem

C101.119. barva

C101.120. barva

C101.121. barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

www.denelltrade.cz

02

03

04

07

00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, se soklem

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a policemi, s kolečky

C101.122. barva

C101.123. barva

C101.124. barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

C101.125. barva

C101.126. barva

C101.127. barva

C101.128. barva

C101.129. barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a policemi, s kolečky

Skříňka se zásuvkami,
se soklem

Skříňka se zásuvkami,
s kolečky

C101.130. barva

C101.131. barva

C101.132. barva

C101.133. barva

C101.134. barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

11

01

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

07

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

Nábytkový program

BASIC plus
Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

C101.135.barva

C101.136.barva

C101.137.barva

C101.138.barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

Nábytkový program BASIC PLUS nabízí základní
modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů MŠ.
Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení DEKOR BUK
Čela zásuvek a dveře
U přírodní varianty .00 jsou vyrobeny
v DÝHOVANÉM provedení
(materiál dýha buk)
U barevné varianty 01 - 07 jsou vyrobeny
rovněž v DÝHOVANÉM provedení
a namořeny na požadovaný ods n barvy.
Úchytky:
U přírodní varianty jsou v barvě kovu
(eloxovaný hliník)
U barevné varianty jsou
v požadované barvě 01 - 07

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, se soklem

Skříňka kombinovaná se zásuvkami
a dveřmi, s kolečky

C101.139. barva

C101.140. barva

C101.141. barva

C101.142. barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

Předky skříněk:

03

04

07

00

01

02

03

04

07

54 × 79 × 40 cm
Skříňka jednodveřová,
se soklem

Skříňka jednodveřová,
s kolečky

Skříňka jednodveřová,
se soklem

Skříňka jednodveřová,
s kolečky

C101.702. barva

C101.703. barva

C101.704. barva

C101.705. barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

Barevnost předků
buk 00
modrá 01
červená 02
zelená 03
Skříňka zásuvková,
se soklem

Skříňka zásuvková,
s kolečky

Skříňka zásuvková,
se soklem

Skříňka zásuvková,
s kolečky

C101.706. barva

C101.707. barva

C101.708. barva

C101.709. barva

Předky skříněk:
00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

žlutá 04
oranžová 07

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

12

104 × 132 × 40 cm

Skříňka dvoudveřová,
se soklem
Skříňka kombinovaná
s dveřmi a zásuvkami,
se soklem

Skříňka kombinovaná
dvoudveřová,
se soklem

02

03

04

00

01

02

03

04

07

Předky skříněk:
00

Předky skříněk:
01

Předky skříněk:

C101.802. barva

C101.801. barva
00

C101.803. barva

01

02

03

04

07

07

www.denelltrade.cz

54 × 132 × 40 cm

13

Skříňka kombinovaná
jednodveřová, se soklem

Skříňka kombinovaná
zásuvková, se soklem

Skříňka kombinovaná
jednodveřová, se soklem

Skříňka jednodveřová,
se soklem

Skříňka jednodveřová,
se soklem

C101.805. barva

C101.806. barva

C101.807. barva

C101.808. barva

C101.809. barva

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

Předky skříněk:

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

04

07

00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

Nábytkový program

104 × 180 × 40 cm

BASIC plus
Nábytkový program BASIC PLUS nabízí základní
modulovou řadu prvků pro vybavení interiérů MŠ.
Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení DEKOR BUK
Čela zásuvek a dveře
U přírodní varianty .00 jsou vyrobeny
v DÝHOVANÉM provedení
(materiál dýha buk)
U barevné varianty 01 - 07 jsou vyrobeny
rovněž v DÝHOVANÉM provedení
a namořeny na požadovaný ods n barvy.
Úchytky:
U přírodní varianty jsou v barvě kovu
(eloxovaný hliník)
U barevné varianty jsou
v požadované barvě 01 - 07

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň šatní dvoudveřová
se zámkem, se soklem

C101.401. barva

C101.402. barva

Předky skříněk:
00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

104 × 180 × 60 cm

Barevnost předků
buk 00
modrá 01
červená 02
zelená 03
Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň se zásuvkami dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň kombinovaná dvoudveřová
se zámkem, se soklem

C101.501. barva

C101.502. barva

C101.503. barva

Předky skříněk:
00

01

02

03

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

žlutá 04
oranžová 07

Předky skříněk:
04

07

00

01

02

03

04

07

14

15
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Nábytkový program

100 × 85,6 × 60 cm

ALFA
Nábytkový program ALFA nabízí základní
modelovou řadu nábytku,
kde skříňky mají speciální posuvné dveře,
které se zasouvají dovnitř skříněk.
Korpusy jednotlivých skříněk jsou vyrobeny
v laminovém provedení v dekoru buk.

UNIVERZAL – Policová skříňka
bez soklu

M80.001.00

DOLNÍ – Dvoudveřová skříňka
s posuvnými dveřmi, se 2 vloženými
policemi, bez soklu

HORNÍ – Dvoudveřová skříňka
s posuvnými dveřmi, se 2 vloženými
policemi, bez soklu

M80.003. barva

M80.007. barva

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

01

02

03

04

07

HORNÍ – Dvoudveřová skříňka
s posuvnými dveřmi, se 2 vloženými
šikmými policemi, bez soklu

HORNÍ – Dvoudveřová skříňka
s posuvnými dveřmi, se 4 vloženými
policemi, bez soklu

HORNÍ – Dvoudveřová skříňka
s posuvnými dveřmi, se 6 vloženými
policemi, bez soklu

M80.004. barva

M80.006. barva

M80.005. barva

Úchytky:

Úchytky:

Úchytky:

01

02

03

04

07

01

02

03

04

01

07

02

03

04

Úchytky u tohoto nábytkového programu
jsou nabízeny v barvách:
(01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená,
04 - žlutá, 07 - oranžová)

07

100 × 180 × 60 cm
3
Barevnost úchytek

Sokl

2

M80.002.00

modrá 01
červená 02
zelená 03

1

žlutá 04
oranžová 07

16

104 × 79 × 40 cm

www.denelltrade.cz

104 × 180 × 40 cm

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

W55.001.08 se soklem
W55.001.08/K s kolečky

W55.002.08 se soklem
W55.002.08/K s kolečky

W55.003.08 se soklem
W55.003.08/K s kolečky

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

W55.004.08 se soklem
W55.004.08/K s kolečky

W55.005.08 se soklem
W55.005.08/K s kolečky

W55.006.08 se soklem
W55.006.08/K s kolečky

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Skříňka se zásuvkami

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

104 × 180 × 60 cm
Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

W55.007.08 se soklem
W55.007.08/K s kolečky

W55.008.08 se soklem
W55.008.08/K s kolečky
Barva: bílá

Barva: bílá

W55.010.08 se soklem
W55.010.08/K s kolečky
Barva: bílá

Skříň policová dvoudveřová se
zámkem, se soklem

W55.041.08
Barva: bílá

Skříň policová dvoudveřová
zámkem, se soklem

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

W55.043.08

W55.022.08 se soklem
W55.022.08/K s kolečky

W55.012.08 se soklem
W55.012.08/K s kolečky

W55.024.08 se soklem
W55.024.08/K s kolečky

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá
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Skříňka dvoudveřová
se 2 vloženými policemi

Nábytkový program

54 × 79 × 40 cm

VERO bílá
Nábytkový program VERO nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů mateřských škol.
Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení DEKOR BUK
Jednotlivé skříňky jsou nabízeny ve variantách:
se soklem nebo s kolečky.

Skříňka jednodveřová

Skříňka jednodveřová

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

W55.016.08 se soklem
W55.016.08/K s kolečky

W55.017.08 se soklem
W55.017.08/K s kolečky

W55.018.08 se soklem
W55.018.08/K s kolečky

W55.019.08 se soklem
W55.019.08/K s kolečky

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě.
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě
kovu ( eloxovaný hliník )

104 × 132 × 40 cm

Skříňka kombinovaná
dvoudveřová, se soklem

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a zásuvkami, se soklem

Skříňka dvoudveřová,
se soklem

W55.026.08

W55.028.08

W55.031.08

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

54 × 132 × 40 cm

Skříňka kombinovaná
jednodveřová, se soklem

Skříňka kombinovaná
jednodveřová, se soklem

Skříňka kombinovaná
zásuvková, se soklem

Skříňka jednodveřová,
se soklem

Skříňka jednodveřová,
se soklem

W55.034.08

W55.035.08

W55.036.08

W55.038.08

W 55.039.08

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá
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Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

T 55.007.08 se soklem
T 55.007.08/K s kolečky

Skříňka dvoudveřová se
2 vloženými policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

T 55.001.08 se soklem
T 55.001.08/K s kolečky

T 55.002.08 se soklem
T 55.002.08/K s kolečky

T 55.003.08 se soklem
T 55.003.08/K s kolečky

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

T 55.004.08 se soklem
T 55.004.08/K s kolečky

T 55.005.08 se soklem
T 55.005.08/K s kolečky

T 55.006.08 se soklem
T 55.006.08/K s kolečky

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Skříňka se zásuvkami

Skříňka se zásuvkami

T 55.008.08 se soklem
T 55.008.08/K s kolečky

T 55.009.08 se soklem
T 55.009.08/K s kolečky

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Mo v: tvary

Mo v: tvary

T 55.010.08 se soklem
T 55.010.08/K s kolečky

T 55.011.08 se soklem
T 55.011.08/K s kolečky

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka dvoudveřová
se 2 vloženými policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

T 55.012.08 se soklem
T 55.012.08/K s kolečky

T 55.013.08 se soklem
T 55.013.08/K s kolečky

T 55.014.08 se soklem
T 55.014.08/K s kolečky

T 55.022.08 se soklem
T 55.022.08/K s kolečky

T 55.023.08 se soklem
T 55.023.08/K s kolečky

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Nábytkový program

104 × 79 × 40 cm

VERO tvary
Nábytkový program VERO nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů MŠ.
Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení DEKOR BUK
Jednotlivé skříňky jsou nabízeny ve variantách:
se soklem nebo s kolečky.
Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě
kovu (eloxovaný hliník)

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

T 55.024.08 se soklem
T 55.024.08/K s kolečky
Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Mo v: tvary

T 55.025.08 se soklem
T 55.025.08/K s kolečky
Mo v: tvary

54 × 79 × 40 cm

Skříňka jednodveřová

Skříňka jednodveřová

T 55.016.08 se soklem
T 55.016.08/K s kolečky

T 55.017.08 se soklem
T 55.017.08/K s kolečky

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

T 55.018.08 se soklem
T 55.018.08/K s kolečky

T 55.019.08 se soklem
T 55.019.08/K s kolečky

T 55.020.08 se soklem
T 55.020.08/K s kolečky

T 55.021.08 se soklem
T 55.021.08/K s kolečky

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary
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104 × 132 × 40 cm

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a zásuvkami, se soklem

Skříňka dvoudveřová,
se soklem

Skříňka dvoudveřová,
se soklem

Skříňka kombinovaná
dvoudveřová, se soklem

T 55.029.08

T 55.031.08

T 55.032.08

T 55.026.08

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary
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Skříňka kombinovaná
dvoudveřová, se soklem

Skříňka kombinovaná s dveřmi
a zásuvkami, se soklem

T 55.027.08

T 55.028.08

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Skříňka kombinovaná
jednodveřová, se soklem

Skříňka kombinovaná
jednodveřová, se soklem

Skříňka kombinovaná
zásuvková, se soklem

T 55.034.08

T 55.035.08

T 55.036.08

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Nábytkový program

VERO tvary
Nábytkový program VERO nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů MŠ.
Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení DEKOR BUK
Jednotlivé skříňky jsou nabízeny ve variantách:
se soklem nebo s kolečky.

Skříňka kombinovaná
zásuvková, se soklem

Skříňka jednodveřová,
se soklem

Skříňka jednodveřová,
se soklem

T 55.037.08

T 55.038.08

T 55.039.08

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě
kovu (eloxovaný hliník)

104 × 180 × 40 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

T 55.041.08

T 55.042.08

Mo v: tvary

Mo v: tvary

104 × 180 × 60 cm

Skříň policová dvoudveřová,
se zámkem, se soklem

Skříň policová dvoudveřová,
se zámkem, se soklem

Skříň se zásuvkami a policemi
dvoudveřová, se zámkem se soklem

Skříň se zásuvkami a policemi
dvoudveřová, se zámkem se soklem

T 55.043.08

T 55.044.08

T 55.045.08

T 55.046.08

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary

Mo v: tvary
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Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

A15.007.08 se soklem
A15.007.08/K s kolečky
A15.007.08/N s nožičkami

Skříňka dvoudveřová se
2 vloženými policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

A15.001.08 se soklem
A15.001.08/K s kolečky
A15.001.08/N s nožičkami

A15.002.08 se soklem
A15.002.08/K s kolečky
A15.002.08/N s nožičkami

A15.003.08 se soklem
A15.003.08/K s kolečky
A15.003.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

A15.004.08 se soklem
A15.004.08/K s kolečky
A15.004.08/N s nožičkami

A15.005.08 se soklem
A15.005.08/K s kolečky
A15.005.08/N s nožičkami

A15.006.08 se soklem
A15.006.08/K s kolečky
A15.006.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Skříňka se zásuvkami

Skříňka se zásuvkami

A15.008.08 se soklem
A15.008.08/K s kolečky
A15.008.08/N s nožičkami

A15.009.08 se soklem
A15.009.08/K s kolečky
A15.009.08/N s nožičkami

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Mo v: abstract

Mo v: abstract

A15.010.08 se soklem
A15.010.08/K s kolečky
A15.010.08/N s nožičkami

A15.011.08 se soklem
A15.011.08/K s kolečky
A15.011.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka dvoudveřová se
2 vloženými policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

A15.012.08 se soklem
A15.012.08/K s kolečky
A15.012.08/N s nožičkami

A15.013.08 se soklem
A15.013.08/K s kolečky
A15.013.08/N s nožičkami

A15.014.08 se soklem
A15.014.08/K s kolečky
A15.014.08/N s nožičkami

A15.022.08 se soklem
A15.022.08/K s kolečky
A15.022.08/N s nožičkami

A15.023.08 se soklem
A15.023.08/K s kolečky
A15.023.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Nábytkový program

DENY abstract
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů mateřských škol.
Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení.
U korpusů je použita kombinace barev bílá
a šedá. Hrany korpusu tvoří 3D hrana.
Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve
variantách: se soklem, s kolečky
nebo s nožičkami.

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

A15.024.08 se soklem
A15.024.08/K s kolečky
A15.024.08/N s nožičkami

Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem

Mo v: abstract

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

A15.025.08 se soklem
A15.025.08/K s kolečky
A15.025.08/N s nožičkami

Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě
kovu (eloxovaný hliník)

Mo v: abstract

54 × 79 × 40 cm

Skříňka jednodveřová

Skříňka jednodveřová

A15.016.08 se soklem
A15.016.08/K s kolečky
A15.016.08/N s nožičkami

A15.017.08 se soklem
A15.017.08/K s kolečky
A15.017.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

A15.018.08 se soklem
A15.018.08/K s kolečky
A15.018.08/N s nožičkami

A15.019.08 se soklem
A15.019.08/K s kolečky
A15.019.08/N s nožičkami

A15.020.08 se soklem
A15.020.08/K s kolečky
A15.020.08/N s nožičkami

A15.021.08 se soklem
A15.021.08/K s kolečky
A15.021.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract
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104 × 132 × 40 cm

Skříňka kombinovaná dvoudveřová

Skříňka kombinovaná dvoudveřová

Skříňka kombinovaná s dveřmi a zásuvkami

Skříňka kombinovaná s dveřmi a zásuvkami

A15.026.08 se soklem
A15.026.08/N s nožičkami

A15.027.08 se soklem
A15.027.08/N s nožičkami

A15.028.08 se soklem
A15.028.08/N s nožičkami

A15.029.08 se soklem
A15.029.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract
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Skříňka dvoudveřová

Skříňka dvoudveřová

A15.031.08 se soklem
A15.031.08/N s nožičkami

A15.032.08 se soklem
A15.032.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Skříňka kombinovaná jednodveřová

Skříňka kombinovaná jednodveřová

Skříňka kombinovaná zásuvková

A15.034.08 se soklem
A15.034.08/N s nožičkami

A15.035.08 se soklem
A15.035.08/N s nožičkami

A15.036.08 se soklem
A15.036.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Nábytkový program

DENY abstract
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů mateřských škol.

Skříňka kombinovaná
zásuvková

A15.037.08 se soklem
A15.037.08/N s nožičkami

Skříňka jednodveřová

Skříňka jednodveřová

A15.038.08 se soklem
A15.038.08/N s nožičkami

A15.039.08 se soklem
A15.039.08/N s nožičkami

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení.
U korpusů je použita kombinace barev bílá
a šedá. Hrany korpusu tvoří 3D hrana.
Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve
variantách: se soklem, s kolečky
nebo s nožičkami.
Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě
kovu (eloxovaný hliník)

104 × 180 × 40 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

A15.041.08

A15.042.08

Mo v: abstract

Mo v: abstract

104 × 180 × 60 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň policová se zásuvkami,
se zámkem, se soklem

Skříň policová se zásuvkami,
se zámkem, se soklem

A15.043.08

A15.044.08

A15.045.08

A15.046.08

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract

Mo v: abstract
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104 × 79 × 40 cm

Skříňka policová

Skříňka dvoudveřová
se 2 vloženými policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

W15.001.08 se soklem
W15.001.08/K s kolečky
W15.001.08/N s nožičkami

W15.002.08 se soklem
W15.002.08/K s kolečky
W15.002.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

W15.003.08 se soklem
W15.003.08/K s kolečky
W15.003.08/N s nožičkami

W15.004.08 se soklem
W15.004.08/K s kolečky
W15.004.08/N s nožičkami

W15.005.08 se soklem
W15.005.08/K s kolečky
W15.005.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Skříňka se zásuvkami

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

W15.010.08 se soklem
W15.010.08/K s kolečky
W15.010.08/N s nožičkami

W15.012.08 se soklem
W15.012.08/K s kolečky
W15.012.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

W15.000.08 se soklem
W15.000.08/K s kolečky
W15.000.08/N s nožičkami

www.denelltrade.cz

Barva: bílá
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Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

W15.006.08 se soklem
W15.006.08/K s kolečky
W15.006.08/N s nožičkami

W15.007.08 se soklem
W15.007.08/K s kolečky
W15.007.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

W15.008.08 se soklem
W15.008.08/K s kolečky
W15.008.08/N s nožičkami
Barva: bílá

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

W15.022.08 se soklem
W15.022.08/K s kolečky
W15.022.08/N s nožičkami

W15.024.08 se soklem
W15.024.08/K s kolečky
W15.024.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Nábytkový program

54 × 79 × 40 cm

DENY bílá
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů mateřských škol.

Skříňka policová

Skříňka jednodveřová

W15.015.08 se soklem
W15.015.08/K s kolečky
W15.015.08/N s nožičkami

W15.016.08 se soklem
W15.016.08/K s kolečky
W15.016.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení.
U korpusů je použita kombinace barev bílá
a šedá. Hrany korpusu tvoří 3D hrana.
Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve
variantách: se soklem, s kolečky nebo
s nožičkami.
Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM
provedení v bílé barvě.
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou
v barvě kovu (eloxovaný hliník)

Skříňka jednodveřová

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

W15.017.08 se soklem
W15.017.08/K s kolečky
W15.017.08/N s nožičkami

W15.018.08 se soklem
W15.018.08/K s kolečky
W15.018.08/N s nožičkami

W15.019.08 se soklem
W15.019.08/K s kolečky
W15.019.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

104 × 180 × 40 cm

Skříň policová
dvoudveřová, se soklem

W15.041.08
Barva: bílá

104 × 180 × 60 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň policová se zásuvkami,
se zámkem, se soklem

W15.043.08

W15.045.08

Barva: bílá

Barva: bílá
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104 × 132 × 40 cm

Skříňka kombinovaná dvoudveřová,
dvoudveřová

W15.026.08 se soklem
W15.026.08/N s nožičkami
Barva: bílá

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a zásuvkami
zásuvkami,

W15.028.08 se soklem
W15.028.08/N s nožičkami

Skříňka dvoudveřová
dvoudveřová,

Skříňka policová

W15.031.08 se soklem
W15.031.08/N s nožičkami

W15.030.08 se soklem
W15.030.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

www.denelltrade.cz

54 × 132 × 40 cm
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Skříňka policová

Skříňka kombinovaná jednodveřová

Skříňka kombinovaná jednodveřová

W15.033.08 se soklem
W15.033.08/N s nožičkami

W15.034.08 se soklem
W15.034.08/N s nožičkami

W15.035.08 se soklem
W15.035.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Skříňka kombinovaná zásuvková

Skříňka jednodveřová

Skříňka jednodveřová

W15.036.08 se soklem
W15.036.08/N s nožičkami

W15.038.08 se soklem
W15.038.08/N s nožičkami

W15.039.08 se soklem
W15.039.08/N s nožičkami

Barva: bílá

Barva: bílá

Barva: bílá

Nábytkový program

54 × 180 × 40 cm

DENY bílá
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů mateřských škol.

UKÁZKA
SESTAV
NÁBYTKU

Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení.
U korpusů je použita kombinace barev bílá
a šedá. Hrany korpusu tvoří 3D hrana.
Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve
variantách: se soklem, s kolečky nebo
s nožičkami.
Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM
provedení v bílé barvě.
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou
v barvě kovu (eloxovaný hliník)

Skříňka policová

W15.040.08 se soklem
Barva: bílá

30
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104 × 79 × 40 cm
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Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

B15.007.08 se soklem
B15.007.08/K s kolečky
B15.007.08/N s nožičkami

Skříňka dvoudveřová se
2 vloženými policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a policemi

B15.001.08 se soklem
B15.001.08/K s kolečky
B15.001.08/N s nožičkami

B15.002.08 se soklem
B15.002.08/K s kolečky
B15.002.08/N s nožičkami

B15.003.08 se soklem
B15.003.08/K s kolečky
B15.003.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a policemi

B15.004.08 se soklem
B15.004.08/K s kolečky
B15.004.08/N s nožičkami

B15.005.08 se soklem
B15.005.08/K s kolečky
B15.005.08/N s nožičkami

B15.006.08 se soklem
B15.006.08/K s kolečky
B15.006.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Skříňka se zásuvkami

Skříňka se zásuvkami

B15.008.08 se soklem
B15.008.08/K s kolečky
B15.008.08/N s nožičkami

B15.009.08 se soklem
B15.009.08/K s kolečky
B15.009.08/N s nožičkami

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

B15.010.08 se soklem
B15.010.08/K s kolečky
B15.010.08/N s nožičkami

B15.011.08 se soklem
B15.011.08/K s kolečky
B15.011.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka dvoudveřová se
2 vloženými policemi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

B15.012.08 se soklem
B15.012.08/K s kolečky
B15.012.08/N s nožičkami

B15.013.08 se soklem
B15.013.08/K s kolečky
B15.013.08/N s nožičkami

B15.014.08 se soklem
B15.014.08/K s kolečky
B15.014.08/N s nožičkami

B15.022.08 se soklem
B15.022.08/K s kolečky
B15.022.08/N s nožičkami

B15.023.08 se soklem
B15.023.08/K s kolečky
B15.023.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Nábytkový program

DENY bubliny
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů mateřských škol.
Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení.
U korpusů je použita kombinace barev bílá
a šedá. Hrany korpusu tvoří 3D hrana.
Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve
variantách: se soklem, s kolečky
nebo s nožičkami.
Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

Skříňka kombinovaná
se zásuvkami a dveřmi

B15.024.08 se soklem
B15.024.08/K s kolečky
B15.024.08/N s nožičkami

B15.025.08 se soklem
B15.025.08/K s kolečky
B15.025.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě
kovu (eloxovaný hliník)

54 × 79 × 40 cm

Skříňka jednodveřová

Skříňka jednodveřová

B15.016.08 se soklem
B15.016.08/K s kolečky
B15.016.08/N s nožičkami

B15.017.08 se soklem
B15.017.08/K s kolečky
B15.017.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

Skříňka zásuvková

B15.018.08 se soklem
B15.018.08/K s kolečky
B15.018.08/N s nožičkami

B15.019.08 se soklem
B15.019.08/K s kolečky
B15.019.08/N s nožičkami

B15.020.08 se soklem
B15.020.08/K s kolečky
B15.020.08/N s nožičkami

B15.021.08 se soklem
B15.021.08/K s kolečky
B15.021.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny
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104 × 132 × 40 cm

Skříňka kombinovaná dvoudveřová

Skříňka kombinovaná dvoudveřová

B15.026.08 se soklem
B15.026.08/N s nožičkami

B15.027.08 se soklem
B15.027.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Skříňka kombinovaná
s dveřmi a zásuvkami

Skříňka kombinovaná s dveřmi a zásuvkami

B15.028.08 se soklem
B15.028.08/N s nožičkami

B15.029.08 se soklem
B15.029.08/N s nožičkami
Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

www.denelltrade.cz

54 × 132 × 40 cm
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Skříňka dvoudveřová

Skříňka dvoudveřová

B15.031.08 se soklem
B15.031.08/N s nožičkami

B15.032.08 se soklem
B15.032.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Skříňka kombinovaná jednodveřová

Skříňka kombinovaná jednodveřová

Skříňka kombinovaná zásuvková

B15.034.08 se soklem
B15.034.08/N s nožičkami

B15.035.08 se soklem
B15.035.08/N s nožičkami

B15.036.08 se soklem
B15.036.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Nábytkový program

DENY bubliny
Nábytkový program DENY nabízí modulovou řadu
prvků pro vybavení interiérů mateřských škol.

Skříňka kombinovaná zásuvková

Skříňka jednodveřová

Skříňka jednodveřová

B15.037.08 se soklem
B15.037.08/N s nožičkami

B15.038.08 se soklem
B15.038.08/N s nožičkami

B15.039.08 se soklem
B15.039.08/N s nožičkami

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Korpusy jednotlivých prvků jsou vyrobeny
v LAMINOVANÉM provedení.
U korpusů je použita kombinace barev bílá
a šedá. Hrany korpusu tvoří 3D hrana.
Jednotlivé výrobky jsou nabízeny ve
variantách: se soklem, s kolečky
nebo s nožičkami.
Čela zásuvek a dveře
Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení
v bílé barvě doplněné abstraktním mo vem
Úchytky:
Jsou zapuštěné do dvířek a jsou v barvě
kovu (eloxovaný hliník)

104 × 180 × 40 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

B15.041.08

B15.042.08

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

104 × 180 × 60 cm

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

Skříň policová dvoudveřová
se zámkem, se soklem

B15.043.08

B15.044.08

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny

Skříň policová se zásuvkami,
se zámkem, se soklem

Skříň policová se zásuvkami,
se zámkem, se soklem

B15.045.08

B15.046.08

Mo v: bubliny

Mo v: bubliny
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MOŽNOSTI
BAREVNÉHO
PROVEDENÍ
DESKY
120 × 60 cm
Barva desky:

00

01

U40.036. barva
U40.040. barva
U40.046. barva
U40.052. barva
U40.058. barva
U40.064. barva
U40.070. barva
U40.076. barva

02

03

04

07

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

00

01

02

03

04

07

www.denelltrade.cz
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120 × 80 cm

Barva desky:

00

U40.136. barva
U40.140. barva
U40.146. barva
U40.152. barva
U40.158. barva
U40.164. barva
U40.170. barva
U40.176. barva

01

02

03

04

07

80 × 60 cm

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva desky:

00

U40.236. barva
U40.240. barva
U40.246. barva
U40.252. barva
U40.258. barva
U40.264. barva
U40.270. barva
U40.276. barva

01

02

03

04

07

80 × 80 cm

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva desky:

00

U40.336. barva
U40.340. barva
U40.346. barva
U40.352. barva
U40.358. barva
U40.364. barva
U40.370. barva
U40.376. barva

01

02

03

04

07

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Stoly s podnoží
z masivního buku
Podnože stolů jsou vyrobeny z masivního buku.

120 × 60 cm

Povrch desek je vyroben z tvrzeného umakartu
v dezénu přírodní buk 00 nebo v barevném
provedení 01- modrá, 02- červená, 03- zelená,
04- žlutá, 07- oranžová, 08- bílá.

120 × 60 cm

Hrany desek jsou opatřeny nákližky
z masivního buku, které jsou navíc zaobleny
a ošetřeny polyuretanovým lakem.
Stoly jsou dodávány v demontu.

Barva desky:

00

01

02

U40.436. barva
U40.440. barva
U40.446. barva
U40.452. barva
U40.458. barva
U40.464. barva
U40.470. barva
U40.476. barva

03

04

07

Barva desky:

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

U40.636. barva
U40.640. barva
U40.646. barva
U40.652. barva
U40.658. barva
U40.664. barva
U40.670. barva
U40.676. barva

ø 100 cm

Barva desky:

00

U40.536. barva
U40.540. barva
U40.546. barva
U40.552. barva
U40.558. barva
U40.564. barva
U40.570. barva
U40.576. barva

01

02

03

04

00

01

02

03

04

07

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

ø 120 cm

07

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva desky:

00

U40.936. barva
U40.940. barva
U40.946. barva
U40.952. barva
U40.958. barva
U40.964. barva
U40.970. barva
U40.976. barva

01

02

03

04

120 × 120 cm

07

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva desky:

00

U40.1136. barva
U40.1140. barva
U40.1146. barva
U40.1152. barva
U40.1158. barva
U40.1164. barva
U40.1170. barva
U40.1176. barva

01

02

03

04

07

08

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

36

MOŽNOSTI
BAREVNÉHO
PROVEDENÍ
NOHOU
120 × 60 cm
Barva nohou:

01

U50.036. barva
U50.040. barva
U50.046. barva
U50.052. barva
U50.058. barva
U50.064. barva
U50.070. barva
U50.076. barva

02

03

04

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

01

03

04
07

www.denelltrade.cz

02
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120 × 80 cm

Barva nohou:

U50.136. barva
U50.140. barva
U50.146. barva
U50.152. barva
U50.158. barva
U50.164. barva
U50.170. barva
U50.176. barva

01

02

03

04

80 × 60 cm

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva nohou:

U50.236. barva
U50.240. barva
U50.246. barva
U50.252. barva
U50.258. barva
U50.264. barva
U50.270. barva
U50.276. barva

01

02

03

04

80 × 80 cm

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva nohou:

U50.336. barva
U50.340. barva
U50.346. barva
U50.352. barva
U50.358. barva
U50.364. barva
U50.370. barva
U50.376. barva

01

02

03

04

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Stoly s rek fikační
patkou
120 × 60 cm

Podnože stolů:
Rámeček stolu je vyrobena z masivního buku.
Nohu stolu tvoří kovová trubka o průměru 60 mm
zakončená rek fikační patkou

120 × 60 cm

Barevném provedení nohou:
01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená, 04 - žlutá,
07 - oranžová.
Povrch desek je vyroben z tvrzeného
umakartu v dezénu přírodní buk 00 .
Hrany desek jsou opatřeny nákližky
z masivního buku, které jsou navíc zaobleny
a ošetřeny polyuretanovým lakem.
Stoly jsou dodávány v demontu.
Barva nohou:

01

U50.436. barva
U50.440. barva
U50.446. barva
U50.452. barva
U50.458. barva
U50.464. barva
U50.470. barva
U50.476. barva

02

03

04

Barva nohou:

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

U50.636. barva
U50.640. barva
U50.646. barva
U50.652. barva
U50.658. barva
U50.664. barva
U50.670. barva
U50.676. barva

ø 100 cm

Barva nohou:

U50.536. barva
U50.540. barva
U50.546. barva
U50.552. barva
U50.558. barva
U50.564. barva
U50.570. barva
U50.576. barva

01

02

03

01

02

03

04

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

ø 120 cm

04

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva nohou:

U50.936. barva
U50.940. barva
U50.946. barva
U50.952. barva
U50.958. barva
U50.964. barva
U50.970. barva
U50.976. barva

01

02

03

120 × 120 cm

04

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva nohou:

U50.1136. barva
U50.1140. barva
U50.1146. barva
U50.1152. barva
U50.1158. barva
U50.1164. barva
U50.1170. barva
U50.1176. barva

01

02

03

04

07

výška 36 cm
výška 40 cm
výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

38

MOŽNOSTI
BAREVNÉHO
PROVEDENÍ
120 × 60 cm
Barva desky

08

www.denelltrade.cz

U51.046. barva
U51.052. barva
U51.058. barva
U51.064. barva
U51.070. barva
U51.076. barva
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01

04

07

12

13

výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

120 × 80 cm

Barva desky

U51.146. barva
U51.152. barva
U51.158. barva
U51.164. barva
U51.170. barva
U51.176. barva

08

01

04

07

12

08

01

04

07

12

13

80 × 60 cm

13

výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Barva desky

U51.246. barva
U51.252. barva
U51.258. barva
U51.264. barva
U51.270. barva
U51.276. barva

08

01

04

07

12

13

výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

Stoly s rek fikační
patkou
80 × 80 cm

Podnože stolů:
Rámeček stolu je vyroben z bílého lamina.
Nohu stolu tvoří kovová trubka
o průměru 60 mm zakončená
rek fikační patkou.

ø 100 cm

Barevném provedení nohou: 09 - šedá
Povrch desek je vyroben z tvrzeného
umakartu v barvách
08 - bílá, 01 - modrá, 04 - žlutá
07 - oranžová, 12 - růžová
nebo 13 - limetka.
Hrany desek jsou opatřeny plastovou
hranou ABS tl. 2 mm v barvě desky.
Barva desky

U51.346. barva
U51.352. barva
U51.358. barva
U51.364. barva
U51.370. barva
U51.376. barva

08

01

04

07

12

Barva desky

13

výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

U51.546. barva
U51.552. barva
U51.558. barva
U51.564. barva
U51.570. barva
U51.576. barva

08

01

04

07

12

13

výška 46 cm
výška 52 cm
výška 58 cm
výška 64 cm
výška 70 cm
výška 76 cm

hrana ABS tl. 2 mm
v barvě desky

Jak správně objednat stůl a židle
( ČSN EN 1729-1 : 2007 )
skupina

výška postavy

židle

stoly

80 - 95 cm

22 cm

40 cm

1

93 - 116 cm

26 cm

46 cm

2

108 - 121 cm

30 cm

52 cm

3

119 - 142 cm

34 cm

58 cm

4

133 - 169 cm

38 cm

64 cm

5

146 - 176,5 cm

42 cm

70 cm

6

169 - 188 cm

46 cm

76 cm

0

40

Stohovatelná židle ZUZI - přírodní
61.018.00
61.022.00
61.026.00
61.030.00
61.034.00
61.038.00

výška sedáku 18 cm
výška sedáku 22 cm
výška sedáku 26 cm
výška sedáku 30 cm
výška sedáku 34 cm
výška sedáku 38 cm

www.denelltrade.cz

Stohovatelná židle ZUZI
– mořený sedák a opěrák židle
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C61.018. barva
C61.022. barva
C61.026. barva
C61.030. barva
C61.034. barva
C61.038. barva
01

02

03

04

07

výška
výška
výška
výška
výška
výška

sedáku 18 cm
sedáku 22 cm
sedáku 26 cm
sedáku 30 cm
sedáku 34 cm
sedáku 38 cm

Stohovatelné židle

ZUZI

ŽIDLE ZUZI

Židle jsou vyrobeny z vybraného masivního
bukového dřeva. Sedák a opěrák je vyroben
z vícevrstvé bukové překližky.
Na nohy židlí lze objednat plastové
nebo filcové kluzáky
(dle typu podlahové kry ny v interiéru).
Konstrukce židlí umožňuje jejich stohování.

sedák židle vícevrstvá buková překližka

Povrchová úprava je provedena
polomatným polyuretanovým lakem.
Stohovatelné židle jsou nabízeny
v provedení přírodním - 00 nebo
v barvách 01- modrá, 02- červená,
03- zelená, 04- žlutá, 07- oranžová.

ŽIDLE S PODRUČKOU
NEJSOU STOHOVATELNÉ!
Židle s područkou ZUZI - přírodní
61.018.00/P
61.022.00/P
61.026.00/P
61.030.00/P
61.034.00/P

výška sedáku 18 cm
výška sedáku 22 cm
výška sedáku 26 cm
výška sedáku 30 cm
výška sedáku 34 cm

Židle s područkou ZUZI
- mořený sedák a opěrák židle
C61.018. barva /P
C61.022. barva /P
C61.026. barva /P
C61.030. barva /P
C61.034. barva /P
01

02

03

04

07

výška sedáku 18 cm
výška sedáku 22 cm
výška sedáku 26 cm
výška sedáku 30 cm
výška sedáku 34 cm

Židle
s područkami

ZUZI
Židle stejné konstrukce
jako stohovatelné židle doplněná
o područky z masivního buku.
Židle jsou nabízeny
v provedení přírodním - 00
nebo v barvách
01 - modrá, 02 - červená,
03 - zelená, 04 - žlutá,
07 - oranžová
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Stohovatelná židle ADEL - přírodní
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62.018.00
62.022.00
62.026.00
62.030.00
62.034.00
62.038.00

43

výška sedáku 18 cm
výška sedáku 22 cm
výška sedáku 26 cm
výška sedáku 30 cm
výška sedáku 34 cm
výška sedáku 38 cm

Stohovatelná židle ADEL
- barevný sedák
A62.018.08
A62.022.08
A62.026.08
A62.030.08
A62.034.08
A62.038.08

Jak správně objednat stůl a židle
( ČSN EN 1729-1 : 2007 )
skupina

výška postavy

židle

stoly

80 - 95 cm

22 cm

40 cm

1

93 - 116 cm

26 cm

46 cm

2

108 - 121 cm

30 cm

52 cm

3

119 - 142 cm

34 cm

58 cm

4

133 - 169 cm

38 cm

64 cm

5

146 - 176,5 cm

42 cm

70 cm

6

169 - 188 cm

46 cm

76 cm

0

00

08

výška
výška
výška
výška
výška
výška

sedáku 18 cm
sedáku 22 cm
sedáku 26 cm
sedáku 30 cm
sedáku 34 cm
sedáku 38 cm

Stohovatelné židle

ADEL

ŽIDLE ADEL

Židle jsou vyrobeny z vybraného masivního
bukového dřeva. Sedák je vyroben
z tvrzeného umakartu opěrák
je vyroben z vícevrstvé bukové překližky.

sedák židle tvrzený umakart (HPL)

Na nohy židlí lze objednat plastové
nebo filcové kluzáky
(dle typu podlahové kry ny v interiéru).
Konstrukce židlí umožňuje jejich stohování.
Povrchová úprava je provedena
polomatným polyuretanovým lakem.
Stohovatelné židle jsou nabízeny v barvách
00 - přírodní nebo 08 - bílá.

ŽIDLE S PODRUČKOU
NEJSOU STOHOVATELNÉ!

Židle s područkou ADEL - přírodní
A62.018.00
A62.022.00
A62.026.00
A62.030.00
A62.034.00
A62.038.00

výška sedáku 18 cm
výška sedáku 22 cm
výška sedáku 26 cm
výška sedáku 30 cm
výška sedáku 34 cm
výška sedáku 38 cm

Židle s područkou ADEL
- barevný sedák
A62.018.08 /P
A62.022.08 /P
A62.026.08 /P
A62.030.08 /P
A62.034.08 /P
00

08

výška sedáku 18 cm
výška sedáku 22 cm
výška sedáku 26 cm
výška sedáku 30 cm
výška sedáku 34 cm

Židle
s područkami

ADEL
Židle stejné konstrukce
jako stohovatelné židle doplněná
o područky z masivního buku.
Židle jsou nabízeny v barvách
00 - přírodní nebo 08 – bílá.
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Stohovatelné židle

LADA
Kostra židle je kovová v barvě šedé (RAL 9006)
Sedák židle tvoří plastová
skořepina z polypropylenu
Židle jsou nabízeny v barvách:
01 - modrá, 02 - červená, 03 - zelená, 04 - žlutá
Plastové návleky jsou vždy
v barvě sedáku židličky.

ŽIDLE LADA

sedák židle tvoří plastová skořepina

Dětská židle LADA
65.026. barva
65.031. barva
65.035. barva
65.038. barva
65.043. barva
65.046. barva
01

02

03

04

výška sedáku 26 cm
výška sedáku 31 cm
výška sedáku 35 cm
výška sedáku 38 cm
výška sedáku 43 cm
výška sedáku 46 cm

Barevnost židlí
modrá 01
červená 02
zelená 03
žlutá 04
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Lavičky s kovovou podnoží
Podnože laviček jsou vyrobeny z kovu a opatřeny rek fikační patkou.
Podnože jsou nabízeny v barvách:
01-modrá, 02-červená, 03-zelená, 04-žlutá, 07-oranžová, 09-šedá,
Povrch sedáku je vyroben z tvrzeného umakartu v dezénu přírodní buk 00
Hrany sedáku jsou opatřeny nákližky z masivního buku, které jsou navíc zaobleny
a ošetřeny polyuretanovým lakem.
Lavičky jsou dodávány v demontu.

122,5 × 36 cm

Podnož:

01
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U27.021. barva
U27.026. barva
U27.030. barva
U27.034. barva
U27.038. barva
U27.042. barva

47

122,5 × 36 cm

Lavička s kovovou podnoží
02

03

04

07

09

výška 21 cm
výška 26 cm
výška 30 cm
výška 34 cm
výška 38 cm
výška 42 cm

Lavičky s podnoží z masivního buku
Podnože laviček jsou vyrobeny z masivního buku.
Povrch sedáku je vyroben z tvrzeného umakartu v dezénu přírodní buk 00
Hrany sedáku jsou opatřeny nákližky z masivního buku, které jsou navíc zaobleny
a ošetřeny polyuretanovým lakem.

122,5 × 36 cm

Lavičky jsou dodávány v demontu.

Lavička s podnoží z masivního buku

U25.021.00
U25.026.00
U25.030.00
U25.034.00
U25.038.00
U25.042.00

výška 21 cm
výška 26 cm
výška 30 cm
výška 34 cm
výška 38 cm
výška 42 cm

VYBAVENÍ LOŽNIC
Prak cké stohovatelné lůžko, je vyrobeno
z masivního buku. Stohovatelnost lůžek ve
spojení s lůžkem s kolečky, dělá z tohoto typu
lůžka velmi dobrého pomocníka pro všechny
učitelky v mateřské škole, které připravují třídy
k odpočinku dě po obědě.
Rychlá a lehká manipulace s lůžkem
ve spojení s malou náročnos na prostory
k uskladnění lůžek, dělá z tohoto typu lůžka
op mální řešení pro Vaší třídu.

120 (130) × 20 × 60 cm
Vnitřní rozměr lůžka bez matrace

Stohovatelné lůžko 120 × 60 cm

120 (130) × 8 × 60 cm

30.001.00
Stohovatelné lůžko 130 × 60 cm

30.008.00

Odnímatelný potah plátno,
spodní strana pogumovaná

120 (130) × 20 × 60 cm
Vnitřní rozměr lůžka bez matrace

Matrace 120 × 60 cm

30.007.08
Matrace 130 × 60 cm

30.014.08

Stohovatelné lůžko s kolečky 120 × 60 cm

30.002.00
Stohovatelné lůžko s kolečky 130 × 60 cm

30.009.00
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102 × 77 × 55 cm

122 × 77 × 65 cm

Dětská postýlka 100 × 50 cm

Dětská postýlka 120 × 60 cm

A203. barva

A204. barva

Barva tyček

Barva tyček

00

11

12

Výrobek dodáván bez matrace

00

102 × 77 × 55 cm

Dětská postýlka 120 × 60 cm

A004. barva

Barva výplně

Barva výplně

11

12
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102 × 137 × 55 cm

00

11

12

Výrobek dodáván bez matrace

122 × 137 × 65 cm

Postýlka MOLUDO 100 × 50 cm

Postýlka MOLUDO 120 × 60 cm

Postýlka MOLUDO 100 × 50 cm

Postýlka MOLUDO 120 × 60 cm

A103. barva

A104. barva

A303. barva

A304. barva

Barva výplně

Barva výplně

Barva tyček

Barva tyček

00

11

12

Výrobek dodáván bez matrace
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122 × 77 × 65 cm

A003. barva

Výrobek dodáván bez matrace

122 × 137 × 65 cm

12

Dětská postýlka 100 × 50 cm

00

102 × 137 × 55 cm

11

Výrobek dodáván bez matrace

00

11

12

Výrobek dodáván bez matrace

00

11

12

Výrobek dodáván bez matrace

00

11

12

Výrobek dodáván bez matrace

122 × 157 × 65 cm

DĚTSKÉ
POSTÝLKY

122 × 157 × 65 cm

Postýlky jsou vyrobeny z masivního buku.
Čela postýlek jsou nabízena
ve dvou alterna vách:
1. Plná výplň – buková dýha
2. Výplň tyčky – masivní buk
Rošt u malých postýlek je výškově
nastavitelný ve 3 polohách, u ostatních
postýlek je napevno přichycen
k postýlce pouze v 1 pozici.
Alterna vně je možné k postýlce objednat
sadu koleček (2 × s brzdou + 2 × bez brzdy).

Dolní lůžko je uchyceno
na výsuvný pojezd a je výsuvné
v horizontálním směru.

Dětská postýlka DUO LEDIKANT

57.595. barva
Barva výplně
00

11

Dětská postýlka DUO LEDIKANT

57.598. barva

Dolní lůžko s kolečky je
samostatně manipulovatelné.
Kolečka mají brzdu pro zajištění.

Barva výplně

12

00

Výrobek dodáván bez matrací.

11

12

Výrobek dodáván bez matrací.

122 × 157 × 65 cm

200 × 184 × 80 cm

Barevnost
tyček a výplní
Dětská postýlka DUO LEDIKANT

přírodní 00

Dolní lůžko je uchyceno
napevno k postýlce.

sv. modrá 11

S453008. barva
Barva výplně
00

11

12

Výrobek dodáván bez matrací

Dětská postýlka BED HOUSE

růžová 12

44.000.00
Výrobek dodáván bez matrací

50

Příslušenství k postýlkám
122 × 25 × 65 cm

Stříška k postýlce DUO LEDIKANT

57.597.00

Schůdky k postýlce DUO LEDIKANT

57.599.00

Evakuační postýlky

www.denelltrade.cz

122 × 157 × 65 cm
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116 × 78 × 60 cm

116 × 78 × 60 cm

Evakuační postýlka

Evakuační postýlka

EP 206

EP 205

Výrobek dodáván bez matrace

Výrobek dodáván bez matrace

116 × 78 × 60 cm
Patrová postýlka pro evakuační postýlky

Evakuační postýlka

57.594.00

EP 207

Výrobek dodáván bez matrace

Výrobek dodáván bez matrace

Matrace

120 × 60 cm

110 × 56 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
K PATROVÝM
POSTÝLKÁM
EVAKUAČNÍ
POSTÝLKY

Dětská matrace 120 × 60 cm

Dětská matrace 110 × 56 cm

30.007.00

30.017.00

Matrace pro postýlky
typ A004, A104, A204, A304,
57.595.00, 57.598.00 a S453008.

Matrace pro postýlky
typ EP 205, EP 206 a EP 207

100 × 50 cm

97 × 78 cm

Dětská matrace 100 × 50 cm

Dětská matrace 97 × 78 cm

30.018.00

30.019.00

Matrace pro postýlky
typ A003, A103, A203, A303

Matrace pro postýlku
DUO BOX 44.000

MATRACE
PRO DĚTSKÉ
POSTÝLKY
Základ matrace je tvořen
PUR pěnou výšky 8 cm.
Matrace má odnímatelný
potah plátno, spodní strana
je pogumovaná.
Pratelnost potahu je na 60°C.
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Dodací podmínky
Všeobecně
Veškeré dodávky se uskutečňují v souladu s dále uvedenými dodacími a platebními podmínkami. Odlišné ustanovení lze sjednat jen
na základě výslovného písemného ujednání obou smluvních stran.
Objednávka
Objednávky jsou přijímány vždy pouze písemnou formou (poštou,
faxem, e-mailem). Vyřizovány jsou průběžně dle pořadí, v jakém byly
doručeny a s ohledem na stav skladových zásob. V objednávce je
nutné uvést přesnou fakturační a dodací adresu odběratele, dále
správný kód výrobku a požadované množství. V případě požadavku
na montáž je nutné tento požadavek uvést rovněž v objednávce.
Cena
Ceny jsou v ceníku uvedeny včetně DPH.Vydáním nového ceníku se
předchozí ceny stávají automa cky neplatnými.Pokud není výslovně
uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vyobrazený druh zboží
podle katalogu. Ceny jsou platné vždy na celý kalendářní rok. Vyhrazujeme si však právo korekce cen v souvislos s výrazným nárůstem
cen vstupů.
Doprava
Doprava není zahrnuta v ceně výrobků a pro všechny kupující je
účtována zvlášť, a to ze skladu dodavatele v Klatovech do místa určení příjemce.
Montáž
V ceně výrobků není zahrnuto roznesení, ustavení a montáž nábytku.
Uvedete-li svůj požadavek na tyto práce ve Vaší objednávce, oznámíme Vám konečnou částku spolu s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat vícenáklady v případě, že pro montáž
zařízení nejsou standardní podmínky (např. přístupové cesty, nefungující výtah, zákaz parkování, nepřipravenost prostor apod.).
Dodací podmínky
Standardní dodací lhůta je 4–6 týdnů od obdržení objednávky, pokud
není dohodnuto jinak. U atypických výrobků, speciálních služeb a při
dodávkách velkých celků je konkrétní termín dodávky individuálně
upřesněn po dohodě se zákazníkem. Dílčí dodávky jsou přípustné.
Platební podmínky
V cenách uvedených v ceníku je zahrnuta daň z přidané hodnoty. Po
dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fak-

turu s náležitostmi daňového dokladu. Standardní lhůta splatnos
je 14 dnů. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní
smlouvě včetně DPH na účet prodávajícího. Až do celkového zaplacení zůstává zboží majetkem firmy. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží kupujícímu, pokud kupující nemá uhrazeny své závazky
vůči prodávajícímu, které jsou po lhůtě splatnos .
Stornovací podmínky
Stávky, požáry, dopravní kalamity, živelné katastrofy a ostatní zásahy
vyšší moci, jmenovitě neuvedené, osvobozují prodávajícího od závazku plnění po celou dobu jejich trvání. V případě, že kupující odstoupí od již podepsané kupní smlouvy nebo stornuje závazně vystavenou objednávku, aniž by prodávající prokazatelně zavdal příčinu,
vyhrazuje si prodávající právo postupovat dle následujících pravidel:
1. Storno objednávky je nutné provést vždy písemnou formou.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od objednávky v případě,
že objednané zboží není k dodání v požadované dodací lhůtě.
Tuto skutečnost je však povinen kupujícímu písemně oznámit.
3. V případě storno objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 30% sjednané
kupní ceny.
Reklamační řád
Na všechny naše výrobky je poskytována garance v délce trvání 24
měsíců od data expedice. Veškeré reklamace je nutné zaslat písemnou formou. Prodávající oznámí zákazníkovi do 3 pracovních dnů
stanovisko k reklamaci a termín konečného vyřešení reklamace. Odběratel je povinen při převze zboží zkontrolovat jeho fyzický stav.
Každá zjištěná závada při přepravě musí být uvedena v přepravním
nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Bez tohoto potvrzení
přepravcem nelze uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě!!! Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 7 pracovních dnů ode dne přejímky zboží.
Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po zjištění,
nejpozději do 24 měsíců ode dne přejímky zboží. V případě včasné
a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno zboží náhradní, v případě reklamace odstranitelné vady bude
provedena oprava poškozeného zboží. Pro náhradní plnění si prodávající vyhrazuje přiměřený čas.
Veškeré námi dodávané výrobky jsou určeny pro použi v interiéru.
Právní vztahy
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území
ČR a čs. Jurisdikci. Použití zákonů mimo území ČR se vylučuje.
Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s výše
uvedenými dodacími podmínkami a bere na sebe závazek tyto
plně respektovat.
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