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Imitácie dreva

Super mat
Super mat

Farby lakov - matný alebo výsoký lesk

Iné imitácie dreva sú riešené individuálne za príplatok 70 Euro s DPH na celú objednávku. Z príplatku neudelujeme partnerské z¾avy.

Príplatok za farebný “pásik” v sérii ZEN a ELEMENT 13 
je 10% z príplatku za inú RAL farbu. 

Iné RAL farby sú uvedené ako príplatok. Metalické laky neponúkame.

Horeuvedené farby nemusia zodpovedať skutoènosti, prosíme overte si farebnosti na skutoèných vzorkách.

Laky dodávame štandardne vo vysokom lesku, na požiadanie v matnom laku za rovnakú cenu. 
Matný lak neodporúèame na dosky pod umývadlá.

novinka novinka

Kaindl 34136 Dub Fjord Kaindl 37967 Čerešňa Pinot

Egger H3704 Orech Aida Tabák Kaindl 37754 Orech Americký Egger H3325 Dub Gladstone Tab.Kaindl 37717 Dub Bahenný

Egger H3730 Hickory prirodný Egger H1180 Dub Halifax Prírodný

FUNDERMAX 2206 AP Fango
(Cappuccino)

FUNDERMAX  0077 AP CHARCOAL 
(Antracit)

FUNDERMAX  0080 AP  BLACK 
(Čierny)

Lak matný Lak vysoký lesk

Oderu odolný HPL laminát s 
hlboko matným povrchom, na ktorom 
nezostávajú odtlaèky prstov. Vhodný 
pre všetky použitia v interiéri na 
vertikálne  aj horizontálne aplikácie 
(èiže aj dosky pod umyvadlá).
V cenníku platia ceny za drevodekor.



Kvalita znaèky 
Sme rodinná firma, na výrobu kúpe¾òového nábytku sa špecializujeme od roku 1996.

Ako požiadať o cenovú ponuku?
Váš dopyt zašlite emailom na dopyt@kronzi.sk alebo cez náš systém http://dopyt.kronzi.sk. Automaticky
Vám bude pridelené èíslo tiketu. Náš dizajnér resp. obchodný zástupca Vám spracuje cenovú ponuku,
prípadne Vám odpovie na Váš dopyt otázkami, ak nám nebude nieèo jasné.

Máte dotaz?
Vašu otázku pošlite emailom na dopyt@kronzi.sk alebo sa spýtajte odborníka online na našom webe 
a odpovie Vám ihneï. Sme online od Pondelku do Piatku od 06:00 do 17:00.

Ako objednávať?
Objednávky vždy posielajte iba na objednavky@kronzi.sk alebo cez náš portál objednávky.kronzi.sk. 
Automaticky Vám bude pridelené objednávkové èíslo. Po spracovaní objednávky do výroby budete 
emailom informovaný o termíne výroby.

Po registrácii si stav vaše objednávky môžete pozrieť online na našom portály http://objednávky.kronzi.sk.
Registráciu si môžete vytvoriť alebo Vám registráciu pošleme emailom.

Cena dopravy
V rámci Slovenskej republiky je doprava v cene produktu

Dodanie mimo Slovenskej republiky dopravu naceníme podla kilometrov a váhy objednaného tovaru

Nábytok vyrábame z kvalitných plošných materiálov rakúskych, nemeckých a slovenských výrobcov.

Štandardne hraníme ABS hranami so špeciálnym PUR lepidlom zabraòujúcim vnikaniu vlhkosti do hrán.

Používame kvalitné laky talianských a nemeckých výrobcov.

Nábytok je dodávaný v zloženom stave. Diely nábytku je možno rozobrať a v prípade poškodenia vymenit¡.

Pri návrhu používame najmodernejšie technologie CAD - CAM a individuálne riešime aj vizualizácie.

Ku kúpe¾òovému nábytku dodávame iba kvalitné umývadlá vyrobené v EU.

A v neposlednom rade by sme radi upozornili, že všetok nábytok vyrábame my na SLOVENSKU!



Atypická produkcia
nielen kúpe¾òového nábytku

V rokoch 2012 a 2013 sme investovali do nových softvérových a hardvérových technológií, ktoré nám umožòujú vytvárať atypický nábytok a vyrábať 

ho tak efektivne ako keby bol vyrábaný sériovo. Na mieru vyrábame aj iné druhy nábytku ako: kuchyne, obývaèky, šatníky a iné ...

Nábytok vyrábame lakovaný, dýhovaný alebo aj s prvkami z masívu. Vyrábame aj kuchynské pracovné dosky a umyvadlá zo syntetického kameòa.

Služby, za ktoré u nás neplatíte:

- odborné poradenstvo a rýchla komunikácia cez náš online systém

- individuálne riešenie aj jednej atypickej skrinky

- dizajn a technické riešenie

- cenová ponuka a grafická vizualizácia ...Vaše požiadavky smerujte na dopyt@kronzi.sk

Referencie a množstvo iných vizualizácii nájdete na našej web stránke www.kronzi.sk



Vizualizácie



Realizácie



17
séria

podpera dosky 
dubový masív

Podsvietené zrkadlá 
s LUNA efektorm
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séria

dosky pod umývadlá z dubového masivu
úchytky z dubového masívu
výsuvy s tlmeným zatváraním
rozmerové úpravy na požiadanie

možno umiestniť na okraje
otvor na uterák do dosky

úchytky 
dubový masív



Villago
séria

praktický a netradièný stolíkový dizajn
prvky z dubového masívu
kvalitné výsuvy s tlmeným zatváraním
rozmerové úpravy na požiadanie

lamelový rošt na uteráky
dubový masív

držiak na uteráky
dubový masív

zrkadlá
s LED osvetlením
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séria

45° opracovanie hrán
kvalitné výsuvy s tlmeným zatváraním
možnosť opracovania aj do dekoru
rozmerové úpravy na požiadanie

batéria ELIS
bathshop.sk

imitácia dreva
Orech Americký a lak RAL 3001



detail opracovania hrán 
pri dekorovej variante

detail opracovania hrán 
pri lakovanej variante

možnosť použiť rôzne 
pultové umývadlá

špeciálna úprava
s LED podsvietením

pohodlné otváranie
bez uchytiek
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séria

vešiak na uterák U

dekor Wenge lakovaný 
do vysokého lesku

podsvietené zrkadlá 
LED ELEMENT 12



PRO
séria

PRO HD UNIVERSAL
- pre nenábytkové umývadlá

PRO TABURETKA
- na kolieskach, pre bielizeò

otváranie dotykom alebo úchytkou
umývadlá Laufen PRO A, 
Laufen PRO S, Kolo Traffic

PRO HD UNIVERSAL
- pre nenábytkové umývadláPRO UNI

pod rôzne umývadlá

imitácia dreva
Èerešòa Pinot



dizajn
s úchytkami

dizajn

zrkadlo

bez úchytiek

PRO LED Dverové
Priestor pre namontovaný sifón je 
elegantne vyriešený plechovou krytkou.



Vypínaè so zásuvkou 
je vždy v dosahu.

prednosti skriniek série ZEN:
- moderný štý¾ový dizajn
- farebná variabilita
- dvierka sa jemne zatvárajú vïaka integrovaným tlmièom  
- priaznivý pomer výbava-kvalita-cena

Tlmené zatváranie dvierok.
Závesy s integrovaným tlmením
nepôsobia rušivo vïaka krytkám
na ramienku a miske.

séria

ob¾úbené umývadlá Jika Cubito a Laufen PRO A
bezúchytkový dizajn  
zatváranie s tlmením  



Dekoratívny prvok  “farebný pás” je i funkèným prvkom. 
Priestor medzi dvierkami slúži na otvorenie dvierok.

Imitácia dreva
Dub Gladstone Tabákový



Opracovanie hrán R8
pri lakovanej variante


séria
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Séria Element 17

Séria Element 17

ELEMENT 17 dosky

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 600mm, dubový masív

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do60DM

Rozmery ŠxVxH: do 600x27x500 Hmotnosť v kg:8,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou.

Otvor na umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - X € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - 190,30 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom.

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 27x300x500, dubový masív 155,96

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 800mm, dubový masív

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do80DM

Rozmery ŠxVxH: do 800x27x500 Hmotnosť v kg:9,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou.

Otvor na umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - X € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - 244,11 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom.

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 27x300x500, dubový masív 155,96

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 1000mm, dubový masív

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do100DM

Rozmery ŠxVxH: do 1000x27x500 Hmotnosť v kg:11,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou.

Otvor na umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - X € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - 295,75 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom.

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 27x300x500, dubový masív 155,96

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 1400mm, dubový masív

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do140DM

Rozmery ŠxVxH: do 1400x27x500 Hmotnosť v kg:15,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou.

Otvor na umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - X € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - 396,12 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom.

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 27x300x500, dubový masív 155,96

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 1800mm, dubový masív

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do180DM

Rozmery ŠxVxH: do 1800x27x500 Hmotnosť v kg:19,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou.

Otvor na umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - X € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - 484,22 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom.

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 27x300x500, dubový masív 155,96

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

3
Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 dosky

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 2500mm, dubový masív

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do250DM

Rozmery ŠxVxH: do 2500x27x500 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou.

Otvor na umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - X € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - 617,48 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom.

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 27x300x500, dubový masív 155,96

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

podpera ELEMENT 17 27x300x500, dubový masív

Cena v € s DPH: 

Názov:
PBEL1750x30DM

Rozmery ŠxVxH: 27x300x500 Hmotnosť v kg:6,00

Popis: Podpera zo škárovej dosky z dubového masívu. Do hrany k stene je zafrézované závesné

kovanie s nosnosťou cca 100kg. Dobre poslúži aj ako držiak na uterák.

biela farba - X € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - 155,96 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 600mm, MDF

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do60MDF

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do 600x26x500 Hmotnosť v kg:9,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z lakovanej MDF, resp. z HPL+ MDF v dekor variante. Otvor na

umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - 64,16 € | príplatok za inú RAL farbu - 25,93 €

drevodekor - 85,81 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 26x300x500, MDF 100,81

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 800mm, MDF

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do80MDF

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do 800x26x500 Hmotnosť v kg:11,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z lakovanej MDF, resp. z HPL+ MDF v dekor variante. Otvor na

umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - 78,73 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,34 €

drevodekor - 104,95 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 26x300x500, MDF 100,81

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 1000mm, MDF

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do100MDF

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do 1000x26x500 Hmotnosť v kg:13,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z lakovanej MDF, resp. z HPL+ MDF v dekor variante. Otvor na

umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - 93,18 € | príplatok za inú RAL farbu - 40,75 €

drevodekor - 123,92 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 26x300x500, MDF 100,81

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

4
Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 dosky

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 1400mm, MDF

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do140MDF

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do 1400x26x500 Hmotnosť v kg:16,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z lakovanej MDF, resp. z HPL+ MDF v dekor variante. Otvor na

umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - 125,36 € | príplatok za inú RAL farbu - 55,57 €

drevodekor - 164,83 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 26x300x500, MDF 100,81

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 1800mm, MDF

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do180MDF

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do 1800x26x500 Hmotnosť v kg:20,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z lakovanej MDF, resp. z HPL+ MDF v dekor variante. Otvor na

umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - 153,42 € | príplatok za inú RAL farbu - 69,15 €

drevodekor - 201,11 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 26x300x500, MDF 100,81

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

doska ELEMENT 17 do 2500mm, MDF

Cena v € s DPH: 

Názov:
PDEL17Do250MDF

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do 2500x26x500 Hmotnosť v kg:27,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska z lakovanej MDF, resp. z HPL+ MDF v dekor variante. Otvor na

umývadlo a batériu je v cene. Doska nie je samonosná, treba ju podoprieť.

biela farba - 201,22 € | príplatok za inú RAL farbu - 96,31 €

drevodekor - 262,45 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

podpera ELEMENT 17 26x300x500, MDF 100,81

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17 22,32

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks 39,04

 

 

 

Obj. kód:

podpera ELEMENT 17 26x300x500, MDF

Cena v € s DPH: 

Názov:
PBEL1750x30MDF

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 26x300x500 Hmotnosť v kg:6,00

Popis: Podpera dosky s otvorom na uterák. Do hrany k stene je zafrézované závesné kovanie s

nosnosťou cca 100kg.

biela farba - 100,81 € | príplatok za inú RAL farbu - 22,80 €

drevodekor - 119,53 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

otvor na uterák do dosky ELEMENT 17

Cena v € s DPH: 

Názov:
FREL174x40

Rozmery ŠxVxH: 40x400 Hmotnosť v kg:0,00

Popis: Otvor na uterák do dosky. Rôzne možné pozície napr. na ľavej/pravej alebo prednej hrane

dosky.

biela farba - 22,32 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 dosky

ELEMENT 17 zásuvky

Obj. kód:

ELEMENT 17 do 600mm jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL17Do60-1Z

Rozmery ŠxVxH: do 600x310x500 Hmotnosť v kg:17,00

Popis: Zásuvka pod dosku ELEMENT 17. Plechové plnovýsuvy. Úchytka z dubového masívu. Možné

rozmerové úpravy.

biela farba - 237,87 € | príplatok za inú RAL farbu - 22,84 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

ELEMENT 17 dosky 

ELEMENT 12 pulty 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 17 do 800mm jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL17Do80-1Z

Rozmery ŠxVxH: do 800x310x500 Hmotnosť v kg:20,00

Popis: Zásuvka pod dosku ELEMENT 17. Plechové plnovýsuvy. Úchytka z dubového masívu. Možné

rozmerové úpravy.

biela farba - 261,42 € | príplatok za inú RAL farbu - 25,31 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

ELEMENT 17 dosky 

ELEMENT 12 pulty 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 17 do 1000mm jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL17Do100-1Z

Rozmery ŠxVxH: do 1000x310x500 Hmotnosť v kg:23,00

Popis: Zásuvka pod dosku ELEMENT 17. Plechové plnovýsuvy. Úchytka z dubového masívu. Možné

rozmerové úpravy.

biela farba - 287,93 € | príplatok za inú RAL farbu - 27,78 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

ELEMENT 17 dosky 

ELEMENT 12 pulty 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 17 do 600mm dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL17Do60-2Z

Rozmery ŠxVxH: do 600x310x500 Hmotnosť v kg:21,00

Popis: Dvoj-zásuvka pod dosku ELEMENT 17. Plechové plnovýsuvy. Úchytka z dubového masívu.

Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 311,26 € | príplatok za inú RAL farbu - 25,62 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

ELEMENT 17 dosky 

ELEMENT 12 pulty 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 17 do 800mm dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL17Do80-2Z

Rozmery ŠxVxH: do 800x310x500 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Dvoj-zásuvka pod dosku ELEMENT 17. Plechové plnovýsuvy. Úchytka z dubového masívu.

Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 338,54 € | príplatok za inú RAL farbu - 28,71 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

ELEMENT 17 dosky 

ELEMENT 12 pulty 
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 zásuvky

Obj. kód:

ELEMENT 17 do 1000mm dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL17Do100-2Z

Rozmery ŠxVxH: do 1000x310x500 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Dvoj-zásuvka pod dosku ELEMENT 17. Plechové plnovýsuvy. Úchytka z dubového masívu.

Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 371,51 € | príplatok za inú RAL farbu - 31,80 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

ELEMENT 17 dosky 

ELEMENT 12 pulty 

 

 

 

 

 

 

ELEMENT 17 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 600x700 LED LUNA

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL176070LEDLU

Rozmery ŠxVxH: 600x700x40 Hmotnosť v kg:14,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 306,20 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 800x700 LED LUNA

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL178070LEDLU

Rozmery ŠxVxH: 800x700x40 Hmotnosť v kg:18,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 339,14 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1000x700 LED LUNA

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1710070LEDLU

Rozmery ŠxVxH: 1000x700x40 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 392,94 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1200x700 LED LUNA

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1712070LEDLU

Rozmery ŠxVxH: 1200x700x40 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 445,90 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1400x700 LED LUNA

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1714070LEDLU

Rozmery ŠxVxH: 1400x700x40 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 551,45 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1600x700 LED LUNA

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1716070LEDLU

Rozmery ŠxVxH: 1600x700x40 Hmotnosť v kg:32,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 615,83 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 ATYPxATYP LED LUNA

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL17ATXZLEDLU

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx40 Hmotnosť v kg:40,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 732,98 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 600x700 LED BASIC

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL176070LEDBA

Rozmery ŠxVxH: 600x700x40 Hmotnosť v kg:14,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 193,37 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 800x700 LED BASIC

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL178070LEDBA

Rozmery ŠxVxH: 800x700x40 Hmotnosť v kg:18,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 235,24 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1000x700 LED BASIC

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1710070LEDBA

Rozmery ŠxVxH: 1000x700x40 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 273,23 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1200x700 LED BASIC

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1712070LEDBA

Rozmery ŠxVxH: 1200x700x40 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 310,63 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1400x700 LED BASIC

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1714070LEDBA

Rozmery ŠxVxH: 1400x700x40 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 348,06 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 1600x700 LED BASIC

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1716070LEDBA

Rozmery ŠxVxH: 1600x700x40 Hmotnosť v kg:32,00

Popis: Zrkadlo s priamym LED podsvietením. LED Luna má aj nepriame LED podsvietenie

obvodového okraja zrkadloviny. Transformátor je v cene. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 390,65 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 17 ATYPxATYP LED BASIC

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL17ATXZLEDBA

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx40 Hmotnosť v kg:40,00

Popis: Zrkadlo s Vami zadanými rozmermi. Cena udaná je za 1m². Napríklad zrk. formátu 1600x600

t.j. 0,96m² = 0,96 x udaná cena = Vaša nákupná cena.

biela farba - 462,78 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 zrkadlá

ELEMENT 17 doplnkové

Obj. kód:

ELEMENT 17 400 Vysoká, jedno-dverová, poličková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL1740VYSPOL

Rozmery ŠxVxH: 400x1700x300 Hmotnosť v kg:34,00

Popis: Vysoká skrinka. Štyri výškovo nastaviteľné poličky a v strede jedna pevná polica. Úchytky z

masívu sú v cene.

biela farba - 331,78 € | príplatok za inú RAL farbu - 69,77 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Skrinka je pravá aj ľavá. Otváranie dvierok doľava alebo doprava závisí od orientácie skrinky pri montáži.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 17 500 Vysoká, jedno-dverová, poličková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL1750VYSPOL

Rozmery ŠxVxH: 500x1700x300 Hmotnosť v kg:39,00

Popis: Vysoká skrinka. Štyri výškovo nastaviteľné poličky a v strede jedna pevná polica. Úchytky z

masívu sú v cene.

biela farba - 362,15 € | príplatok za inú RAL farbu - 75,32 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Skrinka je pravá aj ľavá. Otváranie dvierok doľava alebo doprava závisí od orientácie skrinky pri montáži.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 17 400 Vysoká, jedno-dverová, košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL1740VYSKOS

Rozmery ŠxVxH: 400x1700x300 Hmotnosť v kg:39,00

Popis: Vysoká skrinka. Dve výškovo nastaviteľné poličky a v strede jedna pevná polica. V spodnej

časti priestor na špinavú bielizeň. Úchytky z masívu sú v cene.

biela farba - 355,78 € | príplatok za inú RAL farbu - 69,77 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 17 500 Vysoká, jedno-dverová, košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL1750VYSKOS

Rozmery ŠxVxH: 500x1700x300 Hmotnosť v kg:40,00

Popis: Vysoká skrinka. Dve výškovo nastaviteľné poličky a v strede jedna pevná polica. V spodnej

časti priestor na špinavú bielizeň. Úchytky z masívu sú v cene.

biela farba - 386,30 € | príplatok za inú RAL farbu - 75,32 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

skrinka ELEMENT 17 200 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL1720ZAV

Rozmery ŠxVxH: 200x700x150 Hmotnosť v kg:8,00

Popis: Závesná skrinka s tromi výškovo nastaviteľnými poličkami. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 100,13 € | príplatok za inú RAL farbu - 18,83 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 17 | ELEMENT 17 doplnkové

Obj. kód:

skrinka ELEMENT 17 350 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL1735ZAV

Rozmery ŠxVxH: 350x700x150 Hmotnosť v kg:11,00

Popis: Závesná skrinka s tromi výškovo nastaviteľnými poličkami. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 120,73 € | príplatok za inú RAL farbu - 22,54 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

skrinka ELEMENT 17 500 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL1750ZAV

Rozmery ŠxVxH: 500x700x150 Hmotnosť v kg:13,00

Popis: Závesná skrinka s tromi výškovo nastaviteľnými poličkami. Možné rozmerové úpravy.

biela farba - 141,18 € | príplatok za inú RAL farbu - 26,24 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Séria Villago

Villago stolíky

Obj. kód:

stolík Villago 600, jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
STLVLG60-1Z

Rozmery ŠxVxH: 600x800x500 Hmotnosť v kg:23,00

Popis: Stolík pod umývadlo s praktickou otvorenou častou a postrannými vešiakmi na uteráky. Možné

sú aj rozmerové úpravy.

biela farba - 307,50 € | príplatok za inú RAL farbu - 87,67 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

stolík Villago 800, jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
STLVLG80-1Z

Rozmery ŠxVxH: 800x800x500 Hmotnosť v kg:28,00

Popis: Stolík pod umývadlo s praktickou otvorenou častou a postrannými vešiakmi na uteráky. Možné

sú aj rozmerové úpravy.

biela farba - 352,87 € | príplatok za inú RAL farbu - 96,62 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

stolík Villago 1000, jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
STLVLG100-1Z

Rozmery ŠxVxH: 1000x800x500 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Stolík pod umývadlo s praktickou otvorenou častou a postrannými vešiakmi na uteráky. Možné

sú aj rozmerové úpravy.

biela farba - 403,43 € | príplatok za inú RAL farbu - 105,58 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Villago | Villago stolíky

Villago zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago 450x700x43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGR4570LED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 450x700x43 Hmotnosť v kg:12,00

Popis: Zrkadlo v obloženom ráme spájaný v rohoch do 45°.Transformátor je v cene, vypínač je za

príplatok. 230V

biela farba - 218,11 € | príplatok za inú RAL farbu - 23,77 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago 600x700x43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGR6070LED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 600x700x43 Hmotnosť v kg:15,00

Popis: Zrkadlo v obloženom ráme spájaný v rohoch do 45°.Transformátor je v cene, vypínač je za

príplatok. 230V

biela farba - 248,99 € | príplatok za inú RAL farbu - 40,86 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago 700x700x43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGR7070LED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 700x700x43 Hmotnosť v kg:16,50

Popis: Zrkadlo v obloženom ráme spájaný v rohoch do 45°.Transformátor je v cene, vypínač je za

príplatok. 230V

biela farba - 266,47 € | príplatok za inú RAL farbu - 28,40 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago 800x700x43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGR8070LED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 800x700x43 Hmotnosť v kg:19,00

Popis: Zrkadlo v obloženom ráme spájaný v rohoch do 45°.Transformátor je v cene, vypínač je za

príplatok. 230V

biela farba - 284,72 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,09 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago 1000x700x43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGR10070LED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1000x700x43 Hmotnosť v kg:21,00

Popis: Zrkadlo v obloženom ráme spájaný v rohoch do 45°.Transformátor je v cene, vypínač je za

príplatok. 230V

biela farba - 319,38 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,65 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87
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Séria Villago | Villago zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago 1200x700x43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGR12070LED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1200x700x43 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Zrkadlo v obloženom ráme spájaný v rohoch do 45°.Transformátor je v cene, vypínač je za

príplatok. 230V

biela farba - 355,28 € | príplatok za inú RAL farbu - 57,01 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago 1500x700x43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGR15070LED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1500x700x43 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Zrkadlo v obloženom ráme spájaný v rohoch do 45°.Transformátor je v cene, vypínač je za

príplatok. 230V

biela farba - 406,35 € | príplatok za inú RAL farbu - 42,29 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo v ráme Villago ATYPxATYPx43 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKVLGRATATLED

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx43 Hmotnosť v kg:28,00

Popis: Zrkadlo s Vami zadanými rozmermi. Cena udaná je za 1m². Napríklad zrk. formátu 1600x600

t.j. 0,96m² = 0,96 x udaná cena = Vaša nákupná cena.

biela farba - 694,04 € | príplatok za inú RAL farbu - 59,86 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Villago doplnkové

Obj. kód:

Villago 400 Vysoká, dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
VYSVLG40DV

Rozmery ŠxVxH: 400x1950x400 Hmotnosť v kg:44,00

Popis: Vysoká skrinka s praktickou otvorenou časťou. Za dvierkami sú 4 výškovo nastavitelné

poličky. Možné su aj rozmerové úpravy.

biela farba - 408,52 € | príplatok za inú RAL farbu - 40,85 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

Villago 500 Vysoká, dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
VYSVLG50DV

Rozmery ŠxVxH: 500x1950x400 Hmotnosť v kg:49,00

Popis: Vysoká skrinka s praktickou otvorenou časťou. Za dvierkami sú 4 výškovo nastavitelné

poličky. Možné su aj rozmerové úpravy.

biela farba - 445,95 € | príplatok za inú RAL farbu - 44,59 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.
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Séria Villago | Villago doplnkové

Séria Element 13

ELEMENT 13 zásuvky

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 600x350x500 HD jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL13060HD-1Z

Rozmery ŠxVxH: 600x350x500 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvková skrinka s tlmeným zatváraním určená pod pultové

umývadlá. S opracovaním hrán na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 2x120kg.

biela farba - 318,26 € | príplatok za inú RAL farbu - 45,69 €

drevodekor - 417,49 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na hornej doske. V pripade batérie z hornej dosky

treba určiť jej typ a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo a batériu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejší blum ANTARO výsuv - 54,92

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 800x350x500 HD jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL13080HD-1Z

Rozmery ŠxVxH: 800x350x500 Hmotnosť v kg:30,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvková skrinka s tlmeným zatváraním určená pod pultové

umývadlá. S opracovaním hrán na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 2x120kg.

biela farba - 362,84 € | príplatok za inú RAL farbu - 54,02 €

drevodekor - 467,37 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na hornej doske. V pripade batérie z hornej dosky

treba určiť jej typ a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo a batériu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejší blum ANTARO výsuv - 54,92

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 1000x350x500 HD jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL130100HD-1Z

Rozmery ŠxVxH: 1000x350x500 Hmotnosť v kg:34,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvková skrinka s tlmeným zatváraním určená pod pultové

umývadlá. S opracovaním hrán na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 2x120kg.

biela farba - 401,28 € | príplatok za inú RAL farbu - 62,67 €

drevodekor - 531,69 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na hornej doske. V pripade batérie z hornej dosky

treba určiť jej typ a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo a batériu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejší blum ANTARO výsuv - 54,92

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 1000x350x500 HD dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL130100HD-2Z

Rozmery ŠxVxH: 1000x350x500 Hmotnosť v kg:38,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvková skrinka s tlmeným zatváraním určená pod pultové

umývadlá. S opracovaním hrán na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 3x120kg.

biela farba - 511,38 € | príplatok za inú RAL farbu - 64,21 €

drevodekor - 639,64 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na hornej doske. V pripade batérie z hornej dosky

treba určiť jej typ a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo a batériu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 109,84

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 1200x350x500 HD dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL130120HD-2Z

Rozmery ŠxVxH: 1200x350x500 Hmotnosť v kg:42,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvková skrinka s tlmeným zatváraním určená pod pultové

umývadlá. S opracovaním hrán na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 3x120kg.

biela farba - 549,54 € | príplatok za inú RAL farbu - 72,54 €

drevodekor - 691,73 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na hornej doske. V pripade batérie z hornej dosky

treba určiť jej typ a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo a batériu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 109,84

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04
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Séria Element 13 | ELEMENT 13 zásuvky

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 1500x350x500 HD dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL130150HD-2Z

Rozmery ŠxVxH: 1500x350x500 Hmotnosť v kg:48,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvková skrinka s tlmeným zatváraním určená pod pultové

umývadlá. S opracovaním hrán na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 3x120kg.

biela farba - 605,93 € | príplatok za inú RAL farbu - 85,20 €

drevodekor - 767,11 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na hornej doske. V pripade batérie z hornej dosky

treba určiť jej typ a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo a batériu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 109,84

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 2000x350x500 HD dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL130200HD-2Z

Rozmery ŠxVxH: 2000x350x500 Hmotnosť v kg:60,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvková skrinka s tlmeným zatváraním určená pod pultové

umývadlá. S opracovaním hrán na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 3x120kg.

biela farba - 706,17 € | príplatok za inú RAL farbu - 106,50 €

drevodekor - 894,35 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na hornej doske. V pripade batérie z hornej dosky

treba určiť jej typ a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo a batériu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 109,84

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 600x550x500 HD zásuvka nad zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL1360HDZNZ

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 600x550x500 Hmotnosť v kg:36,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná dvoj-zásuvková skrinka s hornou doskou s tlmeným zatváraním

určená pod pultové umývadlá. Hrany na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 2x120kg.

biela farba - 462,38 € | príplatok za inú RAL farbu - 57,11 €

drevodekor - 579,68 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 109,84

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 800x550x500 HD zásuvka nad zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL1380HDZNZ

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 800x550x500 Hmotnosť v kg:45,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná dvoj-zásuvková skrinka s hornou doskou s tlmeným zatváraním

určená pod pultové umývadlá. Hrany na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 2x120kg.

biela farba - 522,52 € | príplatok za inú RAL farbu - 66,37 €

drevodekor - 653,04 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 109,84

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 1000x550x500 HD zásuvka nad zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL13100HDZNZ

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1000x550x500 Hmotnosť v kg:52,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná dvoj-zásuvková skrinka s hornou doskou s tlmeným zatváraním

určená pod pultové umývadlá. Hrany na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 2x120kg.

biela farba - 589,56 € | príplatok za inú RAL farbu - 76,25 €

drevodekor - 731,79 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 109,84

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Element 13 | ELEMENT 13 zásuvky

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 1200x550x500 HD zásuvka nad zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL13120HD4ZNZ

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1200x550x500 Hmotnosť v kg:65,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná štvor-zásuvková skrinka s hornou doskou s tlmeným zatváraním

určená pod pultové umývadlá. Hrany na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 3x120kg.

biela farba - 793,22 € | príplatok za inú RAL farbu - 84,58 €

drevodekor - 937,86 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 219,69

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 1500x550x500 HD zásuvka nad zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL13150HD4ZNZ

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1500x550x500 Hmotnosť v kg:75,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná štvor-zásuvková skrinka s hornou doskou s tlmeným zatváraním

určená pod pultové umývadlá. Hrany na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 3x120kg.

biela farba - 882,70 € | príplatok za inú RAL farbu - 97,86 €

drevodekor - 1 039,55 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 219,69

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 do 2000x550x500 HD zásuvka nad zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL13200HD4ZNZ

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 2000x550x500 Hmotnosť v kg:95,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná štvor-zásuvková skrinka s hornou doskou s tlmeným zatváraním

určená pod pultové umývadlá. Hrany na 45°. Kvalitné závesné kovanie s nosnosťou 3x120kg.

biela farba - 1 007,49 € | príplatok za inú RAL farbu - 120,39 €

drevodekor - 1 177,88 €

Určené doplnky v € s DPH: 

rôzne pultové umývadlá 

Príplatok za luxusnejšie blum ANTARO výsuvy - 219,69

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks - 45,30

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks - 39,04

 

 

 

ELEMENT 13 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 500x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL135080LED

Rozmery ŠxVxH: 500x800x40 Hmotnosť v kg:13,00

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 239,13 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 232,61 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 600x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL136080LED

Rozmery ŠxVxH: 600x800x40 Hmotnosť v kg:14,50

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 271,99 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 265,50 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87
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Séria Element 13 | ELEMENT 13 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 700x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL137080LED

Rozmery ŠxVxH: 700x800x40 Hmotnosť v kg:16,00

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 289,79 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 283,32 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 800x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL138080LED

Rozmery ŠxVxH: 800x800x40 Hmotnosť v kg:18,00

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 313,63 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 307,18 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 900x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL139080LED

Rozmery ŠxVxH: 900x800x40 Hmotnosť v kg:20,00

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 337,21 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 330,78 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 1000x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1310080LED

Rozmery ŠxVxH: 1000x800x40 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 360,85 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 354,44 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 1200x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1312080LED

Rozmery ŠxVxH: 1200x800x40 Hmotnosť v kg:25,50

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 407,63 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 401,26 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87
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Séria Element 13 | ELEMENT 13 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 1500x800 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1315080LED

Rozmery ŠxVxH: 1500x800x40 Hmotnosť v kg:31,00

Popis: Zrkadlo s dvomi 15mm okrajmi podsvietenými bielymi LED diódami. Zrkadlo je možné zavesiť

na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 482,83 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 476,52 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 13 ATYPxATYP LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL13ATYPXZLED

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx40 Hmotnosť v kg:26,00

Popis: Zrkadlo s Vami zadanými rozmermi. Cena udaná je za 1m². Napríklad zrk. formátu 1600x600

t.j. 0,96m² = 0,96 x udaná cena = Vaša nákupná cena.

biela farba - 598,84 € | príplatok za inú RAL farbu - 7,10 €

drevodekor - 593,15 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

ELEMENT 13 doplnkové

Obj. kód:

ELEMENT 13 300x800x200 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL13308020ZAV

Rozmery ŠxVxH: 300x800x200 Hmotnosť v kg:18,00

Popis: Závesná skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 3 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami. S opracovaním hrán na 45°.

biela farba - 200,17 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,35 €

drevodekor - 266,71 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Skrinka je pravá aj ľavá. Otváranie dvierok doľava alebo doprava závisí od orientácie skrinky pri montáži.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 400x800x200 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL13408020ZAV

Rozmery ŠxVxH: 400x800x200 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Závesná skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 3 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami. S opracovaním hrán na 45°.

biela farba - 215,42 € | príplatok za inú RAL farbu - 38,59 €

drevodekor - 294,92 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Skrinka je pravá aj ľavá. Otváranie dvierok doľava alebo doprava závisí od orientácie skrinky pri montáži.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 500x800x200 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL13508020ZAV

Rozmery ŠxVxH: 500x800x200 Hmotnosť v kg:26,00

Popis: Závesná skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 3 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami. S opracovaním hrán na 45°.

biela farba - 234,94 € | príplatok za inú RAL farbu - 45,69 €

drevodekor - 321,23 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Skrinka je pravá aj ľavá. Otváranie dvierok doľava alebo doprava závisí od orientácie skrinky pri montáži.
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Séria Element 13 | ELEMENT 13 doplnkové

Obj. kód:

ELEMENT 13 400x1650x350 Vysoká

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL134016535VYS

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x350 Hmotnosť v kg:41,00

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 4 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami. S opracovaním hrán na 45°.

biela farba - 439,02 € | príplatok za inú RAL farbu - 94,15 €

drevodekor - 617,53 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Skrinka je pravá aj ľavá. Otváranie dvierok doľava alebo doprava závisí od orientácie skrinky pri montáži.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ELEMENT 13 500x1650x350 Vysoká

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL135016535VYS

Rozmery ŠxVxH: 500x1650x350 Hmotnosť v kg:48,00

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 4 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami. S opracovaním hrán na 45°.

biela farba - 476,37 € | príplatok za inú RAL farbu - 102,49 €

drevodekor - 662,37 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Skrinka je pravá aj ľavá. Otváranie dvierok doľava alebo doprava závisí od orientácie skrinky pri montáži.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

taburetka ELEMENT 13 500x450x450

Cena v € s DPH: 

Názov:
TAEL130504545

Rozmery ŠxVxH: 500x450x450 Hmotnosť v kg:24,00

Popis: Taburetka so zásuvkou, s tlmeným zatváraním na kolieskach. Čalunená sedadlová časť z

bielej koženky (iná farba na požiadanie).

biela farba - 321,92 € | príplatok za inú RAL farbu - 60,81 €

drevodekor - 400,61 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

taburetka ELEMENT 13 700x450x450

Cena v € s DPH: 

Názov:
TAEL130704545

Rozmery ŠxVxH: 700x450x450 Hmotnosť v kg:32,00

Popis: Taburetka so zásuvkou, s tlmeným zatváraním na kolieskach. Čalunená sedadlová časť z

bielej koženky (iná farba na požiadanie).

biela farba - 371,11 € | príplatok za inú RAL farbu - 75,32 €

drevodekor - 463,22 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

taburetka ELEMENT 13 900x450x450

Cena v € s DPH: 

Názov:
TAEL130904545

Rozmery ŠxVxH: 900x450x450 Hmotnosť v kg:40,00

Popis: Taburetka so zásuvkou, s tlmeným zatváraním na kolieskach. Čalunená sedadlová časť z

bielej koženky (iná farba na požiadanie).

biela farba - 414,27 € | príplatok za inú RAL farbu - 90,14 €

drevodekor - 518,83 €

Určené doplnky v € s DPH: 
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Séria Element 13 | ELEMENT 13 doplnkové

Séria Element 12

ELEMENT 12 pulty

Obj. kód:

pult ELEMENT 12 do 800x80x500

Cena v € s DPH: 

Názov:
PUEL12080850

Rozmery ŠxVxH: 800x80x500 Hmotnosť v kg:13,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska pod pultové umývadlá. Možno upevniť na konzole Y, konzole L

alebo na zásuvky ELEMENT 12, PRO Universal, ELEMENT 13.

biela farba - 152,63 € | príplatok za inú RAL farbu - 28,40 €

drevodekor - 113,44 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo, prípadne batériu do pultu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

konzola Y, biela, 365x50x90, 1ks - 54,01

vešiak na uterák L, chróm, 400x8x55, 1ks - 32,23

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

 

 

 

 

Obj. kód:

pult ELEMENT 12 do 1000x80x500

Cena v € s DPH: 

Názov:
PUEL120100850

Rozmery ŠxVxH: 1000x80x500 Hmotnosť v kg:15,60

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska pod pultové umývadlá. Možno upevniť na konzole Y, konzole L

alebo na zásuvky ELEMENT 12, PRO Universal, ELEMENT 13.

biela farba - 182,39 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,34 €

drevodekor - 136,99 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo, prípadne batériu do pultu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

konzola Y, biela, 365x50x90, 1ks - 54,01

vešiak na uterák L, chróm, 400x8x55, 1ks - 32,23

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

 

 

 

 

Obj. kód:

pult ELEMENT 12 do 1200x80x500

Cena v € s DPH: 

Názov:
PUEL120120850

Rozmery ŠxVxH: 1200x80x500 Hmotnosť v kg:18,20

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska pod pultové umývadlá. Možno upevniť na konzole Y, konzole L

alebo na zásuvky ELEMENT 12, PRO Universal, ELEMENT 13.

biela farba - 206,81 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,97 €

drevodekor - 157,29 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo, prípadne batériu do pultu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

konzola Y, biela, 365x50x90, 1ks - 54,01

vešiak na uterák L, chróm, 400x8x55, 1ks - 32,23

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

 

 

 

 

Obj. kód:

pult ELEMENT 12 do 1500x80x500

Cena v € s DPH: 

Názov:
PUEL120150850

Rozmery ŠxVxH: 1500x80x500 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska pod pultové umývadlá. Možno upevniť na konzole Y, konzole L

alebo na zásuvky ELEMENT 12, PRO Universal, ELEMENT 13.

biela farba - 244,96 € | príplatok za inú RAL farbu - 45,38 €

drevodekor - 186,37 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo, prípadne batériu do pultu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

konzola Y, biela, 365x50x90, 1ks - 54,01

vešiak na uterák L, chróm, 400x8x55, 1ks - 32,23

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91

 

 

 

 

Obj. kód:

pult ELEMENT 12 do 2000x80x500

Cena v € s DPH: 

Názov:
PUEL120200850

Rozmery ŠxVxH: 2000x80x500 Hmotnosť v kg:28,50

Popis: Rozmerovo upraviteľná doska pod pultové umývadlá. Možno upevniť na konzole Y, konzole L

alebo na zásuvky ELEMENT 12, PRO Universal, ELEMENT 13.

biela farba - 304,48 € | príplatok za inú RAL farbu - 57,42 €

drevodekor - 233,54 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť typ umývadla a jeho pozíciu na pulte. V pripade batérie z pultu treba určiť jej typ

a poziciu – vľavo, vpravo alebo za umývadlom. Výrez na umývadlo, prípadne batériu do pultu je v cene.

rôzne pultové umývadlá 

konzola Y, biela, 365x50x90, 1ks - 54,01

vešiak na uterák L, chróm, 400x8x55, 1ks - 32,23

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks - 53,91
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Séria Element 12 | ELEMENT 12 pulty

ELEMENT 12 zásuvky

Obj. kód:

zásuvka ELEMENT 12 do 600x300x500 jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL120600-1Z

Rozmery ŠxVxH: 600x300x500 Hmotnosť v kg:16,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvka pod pult ELEMENT s tlmeným zatváraním. Úchytka

ELEMENT 12 je v cene.

biela farba - 240,19 € | príplatok za inú RAL farbu - 21,61 €

drevodekor - 231,41 €

Určené doplnky v € s DPH: 

pult príslušnej velkosti 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zásuvka ELEMENT 12 do 800x300x500 jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL120800-1Z

Rozmery ŠxVxH: 800x300x500 Hmotnosť v kg:20,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvka pod pult ELEMENT s tlmeným zatváraním. Úchytka

ELEMENT 12 je v cene.

biela farba - 282,10 € | príplatok za inú RAL farbu - 24,08 €

drevodekor - 269,81 €

Určené doplnky v € s DPH: 

pult príslušnej velkosti 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zásuvka ELEMENT 12 do 1000x300x500 jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL1201000-1Z

Rozmery ŠxVxH: 1000x300x500 Hmotnosť v kg:23,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvka pod pult ELEMENT s tlmeným zatváraním. Úchytka

ELEMENT 12 je v cene.

biela farba - 300,22 € | príplatok za inú RAL farbu - 26,55 €

drevodekor - 286,81 €

Určené doplnky v € s DPH: 

pult príslušnej velkosti 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zásuvka ELEMENT 12 do 1200x300x500 jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZAEL1201200-1Z

Rozmery ŠxVxH: 1200x300x500 Hmotnosť v kg:26,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zásuvka pod pult ELEMENT s tlmeným zatváraním. Úchytka

ELEMENT 12 je v cene.

biela farba - 318,19 € | príplatok za inú RAL farbu - 29,02 €

drevodekor - 303,69 €

Určené doplnky v € s DPH: 

pult príslušnej velkosti 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENT 12 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 12 600x700x40 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1206070LED

Rozmery ŠxVxH: 600x700x40 Hmotnosť v kg:12,50

Popis: Zrkadlo s bielym vysoko-svietivým LED podsvietením. Šírka podsvieteného pásu je 15mm.

Zrkadlo je možné zavesiť na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 244,91 € | príplatok za inú RAL farbu - 11,73 €

drevodekor - 231,88 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87
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Séria Element 12 | ELEMENT 12 zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 12 800x700x40 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL1208070LED

Rozmery ŠxVxH: 800x700x40 Hmotnosť v kg:15,40

Popis: Zrkadlo s bielym vysoko-svietivým LED podsvietením. Šírka podsvieteného pásu je 15mm.

Zrkadlo je možné zavesiť na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 286,79 € | príplatok za inú RAL farbu - 13,27 €

drevodekor - 272,04 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 12 1000x700x40 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL12010070LED

Rozmery ŠxVxH: 1000x700x40 Hmotnosť v kg:18,40

Popis: Zrkadlo s bielym vysoko-svietivým LED podsvietením. Šírka podsvieteného pásu je 15mm.

Zrkadlo je možné zavesiť na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 324,79 € | príplatok za inú RAL farbu - 15,13 €

drevodekor - 308,35 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 12 1200x700x40 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL12012070LED

Rozmery ŠxVxH: 1200x700x40 Hmotnosť v kg:21,40

Popis: Zrkadlo s bielym vysoko-svietivým LED podsvietením. Šírka podsvieteného pásu je 15mm.

Zrkadlo je možné zavesiť na šírku aj na výšku. Napájanie priamo na 230V.

biela farba - 362,60 € | príplatok za inú RAL farbu - 16,67 €

drevodekor - 344,43 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ELEMENT 12 ATYPxATYPx40 LED

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKEL120ATYPXZLED

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx40 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Zrkadlo s Vami zadanými rozmermi. Cena udaná je za 1m². Napríklad zrk. formátu 1600x600

t.j. 0,96m² = 0,96 x udaná cena = Vaša nákupná cena.

biela farba - 584,11 € | príplatok za inú RAL farbu - 20,07 €

drevodekor - 566,17 €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

 

 

 

 

 

 

ELEMENT 12 doplnkové

Obj. kód:

doplnková skrinka ELEMENT 12 400x1650x200 Vysoká

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL12416520VYS

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x200 Hmotnosť v kg:28,90

Popis: Vysoká skrinka s úložným priestorom v dierkach aj v korpuse skrinky. Sklenené priečky.

Poličky sa nedajú výškovo nastavovať. Úchytka je v cene.

biela farba - 612,91 € | príplatok za inú RAL farbu - 70,07 €

drevodekor - 572,22 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.
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Séria Element 12 | ELEMENT 12 doplnkové

Obj. kód:

doplnková skrinka ELEMENT 12 400x1650x350 Vysoká

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKEL12416535VYS

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x350 Hmotnosť v kg:35,40

Popis: Vysoká skrinka s úložným priestorom v dierkach aj v korpuse skrinky. Sklenené priečky.

Poličky v dvierkach sa nedajú výškovo nastavovať, v korpuse áno. Úchytka je v cene.

biela farba - 692,55 € | príplatok za inú RAL farbu - 86,13 €

drevodekor - 637,33 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Séria PRO

PRO skrinky pod umývadlo Laufen PRO

Obj. kód:

PRO A 55 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA55ZAS

Rozmery ŠxVxH: 470x490x450 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

A 55. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 273,10 € | príplatok za inú RAL farbu - 31,18 €

drevodekor - 263,84 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 55 - 129,89

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 60 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA60ZAS

Rozmery ŠxVxH: 520x490x450 Hmotnosť v kg:23,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

A 60. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 280,06 € | príplatok za inú RAL farbu - 32,41 €

drevodekor - 270,39 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 60 - 136,13

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 65 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA65ZAS

Rozmery ŠxVxH: 570x490x450 Hmotnosť v kg:24,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

A 65. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 286,93 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,34 €

drevodekor - 274,35 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 65 - 153,96

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 85 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA85ZAS

Rozmery ŠxVxH: 780x490x450 Hmotnosť v kg:29,50

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

A 85. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 351,14 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,66 €

drevodekor - 322,40 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 85 - 386,40

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Séria PRO | PRO skrinky pod umývadlo Laufen PRO

Obj. kód:

PRO A 105 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA105ZAS

Rozmery ŠxVxH: 980x490x450 Hmotnosť v kg:35,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

A 105. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 366,33 € | príplatok za inú RAL farbu - 41,98 €

drevodekor - 349,46 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 105 - 487,73

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 130 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA130ZAS

Rozmery ŠxVxH: 1220x490x450 Hmotnosť v kg:46,40

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

A 130. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 523,23 € | príplatok za inú RAL farbu - 49,08 €

drevodekor - 510,63 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 130 - 857,29

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 45 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA45DV

Rozmery ŠxVxH: 380x490x320 Hmotnosť v kg:11,34

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO A

45. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 126,74 € | príplatok za inú RAL farbu - 23,15 €

drevodekor - 131,73 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo. Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie

dvierok doľava alebo doprava.

keramické umývadlo Laufen PRO A 45 - 106,40

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 55 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA55DV

Rozmery ŠxVxH: 470x490x450 Hmotnosť v kg:15,70

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO A

55. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 189,10 € | príplatok za inú RAL farbu - 31,18 €

drevodekor - 203,08 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo. Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie

dvierok doľava alebo doprava.

keramické umývadlo Laufen PRO A 55 - 129,89

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 60 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA60DV

Rozmery ŠxVxH: 520x490x450 Hmotnosť v kg:16,70

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO A

60. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 191,23 € | príplatok za inú RAL farbu - 32,10 €

drevodekor - 205,75 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 60 - 136,13

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Séria PRO | PRO skrinky pod umývadlo Laufen PRO

Obj. kód:

PRO A 65 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA65DV

Rozmery ŠxVxH: 570x490x450 Hmotnosť v kg:17,60

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO A

65. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 219,56 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,03 €

drevodekor - 204,88 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 65 - 153,96

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 85 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA85DV

Rozmery ŠxVxH: 780x490x450 Hmotnosť v kg:21,60

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO A

85. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 224,62 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,04 €

drevodekor - 250,05 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 85 - 386,40

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 105 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA105DV

Rozmery ŠxVxH: 980x490x450 Hmotnosť v kg:27,60

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO A

105. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 288,22 € | príplatok za inú RAL farbu - 42,29 €

drevodekor - 328,90 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 105 - 487,73

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO A 130 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROA130DV

Rozmery ŠxVxH: 1220x490x450 Hmotnosť v kg:32,40

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO A

130. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 317,08 € | príplatok za inú RAL farbu - 48,47 €

drevodekor - 339,52 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Laufen PRO A 130 - 857,29

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 55 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS55ZAS

Rozmery ŠxVxH: 510x490x445 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

S 55. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 275,55 € | príplatok za inú RAL farbu - 31,80 €

drevodekor - 266,08 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 55 - 129,91

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO skrinky pod umývadlo Laufen PRO

Obj. kód:

PRO S 60 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS60ZAS

Rozmery ŠxVxH: 560x490x445 Hmotnosť v kg:23,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

S 60. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 286,81 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,65 €

drevodekor - 274,12 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 60 - 136,15

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 65 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS65ZAS

Rozmery ŠxVxH: 610x490x445 Hmotnosť v kg:24,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

S 65. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 294,56 € | príplatok za inú RAL farbu - 34,88 €

drevodekor - 284,09 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 65 - 154,07

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 70 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS70ZAS

Rozmery ŠxVxH: 660x490x445 Hmotnosť v kg:27,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

S 70. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 301,75 € | príplatok za inú RAL farbu - 35,19 €

drevodekor - 289,49 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 70 - 271,45

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 85 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS85ZAS

Rozmery ŠxVxH: 810x490x445 Hmotnosť v kg:29,50

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

S 85. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 339,27 € | príplatok za inú RAL farbu - 39,20 €

drevodekor - 339,27 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 85 - 386,50

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 105 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS105ZAS

Rozmery ŠxVxH: 1010x490x445 Hmotnosť v kg:35,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

S 105. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 372,12 € | príplatok za inú RAL farbu - 42,60 €

drevodekor - 359,04 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 105 - 526,66

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO skrinky pod umývadlo Laufen PRO

Obj. kód:

PRO S 130 4-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS1300

Rozmery ŠxVxH: 1260x490x445 Hmotnosť v kg:46,40

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO

S 130. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 521,26 € | príplatok za inú RAL farbu - 48,77 €

drevodekor - 511,97 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 130 - 857,51

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 45 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS45DV

Rozmery ŠxVxH: 380x490x320 Hmotnosť v kg:12,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

45. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 126,74 € | príplatok za inú RAL farbu - 23,77 €

drevodekor - 131,73 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 45 - 106,43

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 55 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS55DV

Rozmery ŠxVxH: 510x490x445 Hmotnosť v kg:16,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

55. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 189,82 € | príplatok za inú RAL farbu - 31,18 €

drevodekor - 203,80 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 55 - 129,91

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 60 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS60DV

Rozmery ŠxVxH: 560x490x445 Hmotnosť v kg:17,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

60. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 196,45 € | príplatok za inú RAL farbu - 32,72 €

drevodekor - 212,73 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 60 - 136,15

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 65 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS65DV

Rozmery ŠxVxH: 610x490x445 Hmotnosť v kg:17,50

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

65. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 202,43 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,03 €

drevodekor - 220,25 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 65 - 154,07

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

27
Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO skrinky pod umývadlo Laufen PRO

Obj. kód:

PRO S 70 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS70DV

Rozmery ŠxVxH: 660x490x445 Hmotnosť v kg:18,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

70. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 206,60 € | príplatok za inú RAL farbu - 34,57 €

drevodekor - 226,19 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 70 - 271,45

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 85 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS85DV

Rozmery ŠxVxH: 780x490x445 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

85. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 224,44 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,35 €

drevodekor - 249,87 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 85 - 386,50

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 105 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS105DV

Rozmery ŠxVxH: 980x490x445 Hmotnosť v kg:28,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

105. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 288,89 € | príplatok za inú RAL farbu - 44,14 €

drevodekor - 329,57 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 105 - 526,66

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO S 130 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROS130DV

Rozmery ŠxVxH: 1220x490x445 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Laufen PRO S

130. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 347,58 € | príplatok za inú RAL farbu - 49,08 €

drevodekor - 399,88 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo Laufen PRO S 130 - 857,51

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

PRO skrinky pod umývadlo KOLO Traffic

Obj. kód:

PRO TRAFFIC 45 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROTRAF4545DV

Rozmery ŠxVxH: 410x490x340 Hmotnosť v kg:13,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo KOLO Traffic

45. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 129,97 € | príplatok za inú RAL farbu - 24,39 €

drevodekor - 136,27 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

keramické umývadlo KOLO Traffic 45 - 78,40

 

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO skrinky pod umývadlo KOLO Traffic

Obj. kód:

PRO TRAFFIC 60 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTRAF60ZAS

Rozmery ŠxVxH: 540x490x450 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo KOLO Traffic

60. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 281,43 € | príplatok za inú RAL farbu - 32,72 €

drevodekor - 271,56 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo KOLO Traffic 60 - 101,40

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO TRAFFIC 75 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTRAF75ZAS

Rozmery ŠxVxH: 690x490x450 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo KOLO Traffic

75. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 305,00 € | príplatok za inú RAL farbu - 35,81 €

drevodekor - 290,49 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo KOLO Traffic 75 - 135,60

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO TRAFFIC 90 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTRAF90ZAS

Rozmery ŠxVxH: 840x490x450 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo KOLO Traffic

90. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 347,26 € | príplatok za inú RAL farbu - 38,90 €

drevodekor - 335,72 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo KOLO Traffic 90 - 171,30

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO TRAFFIC 120 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTRAF120ZAS

Rozmery ŠxVxH: 1140x490x450 Hmotnosť v kg:40,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom určená pod umývadlo KOLO Traffic

120. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 386,23 € | príplatok za inú RAL farbu - 45,38 €

drevodekor - 367,47 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické umývadlo KOLO Traffic 120 - 251,30

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO TRAFFIC 120 dvoj-umývadlo Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTRAF120DUOZAS

Rozmery ŠxVxH: 1140x490x450 Hmotnosť v kg:45,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami otváranými dotykom pod dvoj-vaničkové umývadlo KOLO

Traffic 120. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 504,63 € | príplatok za inú RAL farbu - 47,54 €

drevodekor - 500,02 €

Určené doplnky v € s DPH: 

keramické dvoj-vaničkové umývadlo KOLO Traffic 120 - 281,60

Príplatok za luxusnejšie blum MOVENTO výsuvy - 91,97

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO skrinky pod umývadlo KOLO Traffic

PRO univerzálne skrinky pod rôzne umývadlá

Obj. kód:

PRO Universal do 500mm, jedno-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROUNI50DV

Rozmery ŠxVxH: 500x500x250 Hmotnosť v kg:12,00

Popis: Univerzálna skrinka pod WC umývadlá do šírky 50cm. Dotykové otváranie je možno zameniť

za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 125,79 € | príplatok za inú RAL farbu - 22,84 €

drevodekor - 129,58 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka. Pri objednávke treba

určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal do 650mm, dvoj-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROUNI65ZAS

Rozmery ŠxVxH: 650x500x500 Hmotnosť v kg:24,00

Popis: Univerzálna skrinka pod umývadlá do šírky 65cm. Dotykové otváranie je možno zameniť za

tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 303,51 € | príplatok za inú RAL farbu - 34,88 €

drevodekor - 291,25 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal do 850mm, dvoj-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROUNI85ZAS

Rozmery ŠxVxH: 850x500x500 Hmotnosť v kg:30,00

Popis: Univerzálna skrinka pod umývadlá do šírky 85cm. Dotykové otváranie je možno zameniť za

tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 348,27 € | príplatok za inú RAL farbu - 39,20 €

drevodekor - 348,27 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal do 1050mm, dvoj-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROUNI105ZAS

Rozmery ŠxVxH: 1050x500x500 Hmotnosť v kg:35,00

Popis: Univerzálna skrinka pod umývadlá do šírky 105cm. Dotykové otváranie je možno zameniť za

tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 376,11 € | príplatok za inú RAL farbu - 42,60 €

drevodekor - 363,04 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal do 1250mm, dvoj-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROUNI125ZAS

Rozmery ŠxVxH: 1250x500x500 Hmotnosť v kg:47,00

Popis: Univerzálna skrinka pod umývadlá do šírky 125cm. Dotykové otváranie je možno zameniť za

tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 392,01 € | príplatok za inú RAL farbu - 49,08 €

drevodekor - 373,25 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO univerzálne skrinky pod rôzne umývadlá

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 60cm, jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO60-1Z

Rozmery ŠxVxH: 600x500x500 Hmotnosť v kg:21,00

Popis: Jedno-zásuvková skrinka pod nábytkové umyvadlá do šírky 60cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 279,97 € | príplatok za inú RAL farbu - 34,27 €

drevodekor - 281,19 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 9,67

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 80cm, jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO80-1Z

Rozmery ŠxVxH: 800x500x500 Hmotnosť v kg:26,00

Popis: Jedno-zásuvková skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 80cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 305,35 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,97 €

drevodekor - 306,09 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 9,67

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 100cm, jedno-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO100-1Z

Rozmery ŠxVxH: 1000x500x500 Hmotnosť v kg:30,00

Popis: Jedno-zásuvková skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 100cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 345,45 € | príplatok za inú RAL farbu - 41,67 €

drevodekor - 345,78 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 9,67

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 120cm dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO60-2Z

Rozmery ŠxVxH: 1200x500x500 Hmotnosť v kg:37,00

Popis: Jedno-zásuvková skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 120cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 471,06 € | príplatok za inú RAL farbu - 47,23 €

drevodekor - 475,48 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 9,67

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 140cm dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO80-2Z

Rozmery ŠxVxH: 1400x500x500 Hmotnosť v kg:41,00

Popis: Jedno-zásuvková skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 140cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 507,65 € | príplatok za inú RAL farbu - 50,94 €

drevodekor - 511,12 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 9,67
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO univerzálne skrinky pod rôzne umývadlá

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 160cm dvoj-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO100-2Z

Rozmery ŠxVxH: 1600x500x500 Hmotnosť v kg:45,00

Popis: Jedno-zásuvková skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 160cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 526,36 € | príplatok za inú RAL farbu - 54,33 €

drevodekor - 529,33 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 9,67

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 60cm dvoj-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO602DV

Rozmery ŠxVxH: 600x500x500 Hmotnosť v kg:21,00

Popis: Dvoj-dverová skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 60cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 258,45 € | príplatok za inú RAL farbu - 36,12 €

drevodekor - 306,66 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 80cm dvoj-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO802DV

Rozmery ŠxVxH: 600x500x500 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Dvoj-dverová skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 80cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 285,27 € | príplatok za inú RAL farbu - 39,82 €

drevodekor - 344,70 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 100cm dvoj-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO1002DV

Rozmery ŠxVxH: 800x500x500 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Dvoj-dverová skrinka pod nábytkové umývadlá do šírky 80cm. Úchytka Recife je v cene.

biela farba - 321,25 € | príplatok za inú RAL farbu - 43,53 €

drevodekor - 391,39 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre umývadlá do 120cm troj-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO1203DV

Rozmery ŠxVxH: 800x500x500 Hmotnosť v kg:35,50

Popis: Troj-dverová skrinka pod jedno-vaničkové nábytkové umývadlá do šírky 120cm. Úchytka

Recife je v cene.

biela farba - 406,27 € | príplatok za inú RAL farbu - 48,77 €

drevodekor - 499,58 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO univerzálne skrinky pod rôzne umývadlá

Obj. kód:

PRO Universal pre dvoj-umývadlá do 120cm štvor-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO1204DV

Rozmery ŠxVxH: 1000x500x500 Hmotnosť v kg:36,00

Popis: Štvor-dverová skrinka pod dvoj-vaničkové nábytkové umývadlá do šírky 120cm. Úchytka

Recife je v cene.

biela farba - 420,76 € | príplatok za inú RAL farbu - 50,63 €

drevodekor - 520,28 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre dvoj-umývadlá do 140cm štvor-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO1404DV

Rozmery ŠxVxH: 1000x500x500 Hmotnosť v kg:41,00

Popis: Štvor-dverová skrinka pod dvoj-vaničkové nábytkové umývadlá do šírky 140cm. Úchytka

Recife je v cene.

biela farba - 449,45 € | príplatok za inú RAL farbu - 54,33 €

drevodekor - 556,60 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO Universal pre dvoj-umývadlá do 160cm štvor-dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRODO1604DV

Rozmery ŠxVxH: 1200x500x500 Hmotnosť v kg:45,00

Popis: Štvor-dverová skrinka pod dvoj-vaničkové nábytkové umývadlá do šírky 160cm. Úchytka

Recife je v cene.

biela farba - 493,81 € | príplatok za inú RAL farbu - 58,04 €

drevodekor - 610,64 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO HD Universal do 600mm, dvoj-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROHD602ZAS

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 600x550x500 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Univerzálna skrinka s hornou doskou s možnosťou osadenia umývadla určeného na

položenie. Dotykové otváranie je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 379,09 € | príplatok za inú RAL farbu - 61,12 €

drevodekor - 374,71 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO HD Universal do 800mm, dvoj-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROHD802ZAS

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 800x550x500 Hmotnosť v kg:40,00

Popis: Univerzálna skrinka s hornou doskou s možnosťou osadenia umývadla určeného na

položenie. Dotykové otváranie je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 441,71 € | príplatok za inú RAL farbu - 72,85 €

drevodekor - 437,76 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO univerzálne skrinky pod rôzne umývadlá

Obj. kód:

PRO HD Universal do 1000mm, dvoj-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROHD1002ZAS

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1000x550x500 Hmotnosť v kg:47,00

Popis: Univerzálna skrinka s hornou doskou s možnosťou osadenia umývadla určeného na

položenie. Dotykové otváranie je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 485,84 € | príplatok za inú RAL farbu - 84,28 €

drevodekor - 482,51 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO HD Universal do 1200mm, štvor-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROHD1204ZAS

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1200x550x500 Hmotnosť v kg:64,00

Popis: Univerzálna skrinka s hornou doskou s možnosťou osadenia umývadla určeného na

položenie. Dotykové otváranie je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 725,96 € | príplatok za inú RAL farbu - 97,86 €

drevodekor - 724,23 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO HD Universal do 1500mm, štvor-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROHD1504ZAS

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1500x550x500 Hmotnosť v kg:75,00

Popis: Univerzálna skrinka s hornou doskou s možnosťou osadenia umývadla určeného na

položenie. Dotykové otváranie je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 805,60 € | príplatok za inú RAL farbu - 115,45 €

drevodekor - 803,66 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO HD Universal do 1700mm, štvor-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROHD1704ZAS

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1700x550x500 Hmotnosť v kg:82,00

Popis: Univerzálna skrinka s hornou doskou s možnosťou osadenia umývadla určeného na

položenie. Dotykové otváranie je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 850,89 € | príplatok za inú RAL farbu - 126,88 €

drevodekor - 848,88 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO HD Universal do 2000mm, štvor-zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPROHD2004ZAS

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 2000x550x500 Hmotnosť v kg:93,00

Popis: Univerzálna skrinka s hornou doskou s možnosťou osadenia umývadla určeného na

položenie. Dotykové otváranie je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 914,76 € | príplatok za inú RAL farbu - 144,47 €

drevodekor - 912,59 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke napíšte výrobcu a obj. číslo umývadla, pod ktoré bude určená skrinka.

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO univerzálne skrinky pod rôzne umývadlá

PRO zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo PRO 450 LED jedno-dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO45LED1DV

Rozmery ŠxVxH: 450x700x150 Hmotnosť v kg:21,00

Popis: Zrkadlová skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Otváranie za spodnú hranu dvierok s

tlmeným zatváraním. Za príplatok je možno vybaviť vypínačom aj sklenenými poličkami.

biela farba - 258,57 € | príplatok za inú RAL farbu - 25,31 €

drevodekor - 281,33 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 29,20

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 550 LED jedno-dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO55LED1DV

Rozmery ŠxVxH: 550x700x150 Hmotnosť v kg:24,00

Popis: Zrkadlová skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Otváranie za spodnú hranu dvierok s

tlmeným zatváraním. Za príplatok je možno vybaviť vypínačom aj sklenenými poličkami.

biela farba - 290,15 € | príplatok za inú RAL farbu - 27,78 €

drevodekor - 318,12 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 29,20

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 700 LED dvoj-dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO70LED2DV

Rozmery ŠxVxH: 700x700x150 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Zrkadlová skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Otváranie za spodnú hranu dvierok s

tlmeným zatváraním. Za príplatok je možno vybaviť vypínačom aj sklenenými poličkami.

biela farba - 391,60 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,34 €

drevodekor - 421,39 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (4ks) - 58,40

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 850 LED dvoj-dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO85LED2DV

Rozmery ŠxVxH: 850x700x150 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Zrkadlová skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Otváranie za spodnú hranu dvierok s

tlmeným zatváraním. Za príplatok je možno vybaviť vypínačom aj sklenenými poličkami.

biela farba - 445,75 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,04 €

drevodekor - 463,11 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (4ks) - 58,40

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 1050 LED dvoj-dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO105LED2DV

Rozmery ŠxVxH: 1050x700x150 Hmotnosť v kg:39,00

Popis: Zrkadlová skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Otváranie za spodnú hranu dvierok s

tlmeným zatváraním. Za príplatok je možno vybaviť vypínačom aj sklenenými poličkami.

biela farba - 483,75 € | príplatok za inú RAL farbu - 41,98 €

drevodekor - 510,43 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (4ks) - 58,40

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo PRO 1200 LED troj-dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO120LED3DV

Rozmery ŠxVxH: 1200x700x150 Hmotnosť v kg:45,00

Popis: Zrkadlová skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Otváranie za spodnú hranu dvierok s

tlmeným zatváraním. Za príplatok je možno vybaviť vypínačom aj sklenenými poličkami.

biela farba - 530,90 € | príplatok za inú RAL farbu - 48,16 €

drevodekor - 584,02 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (6ks) - 87,60

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 1300 LED troj-dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO130LED3DV

Rozmery ŠxVxH: 1300x700x150 Hmotnosť v kg:47,00

Popis: Zrkadlová skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Otváranie za spodnú hranu dvierok s

tlmeným zatváraním. Za príplatok je možno vybaviť vypínačom aj sklenenými poličkami.

biela farba - 550,82 € | príplatok za inú RAL farbu - 50,63 €

drevodekor - 650,94 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (6ks) - 87,60

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO ATYPxATYP LED dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPROATYPLEDDV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1000x1000x150 Hmotnosť v kg:49,00

Popis: Rozmerovo upraviteľná zrk. skrinka s LED podsvietenými dvierkami. Cena udaná je za 1m².

Napríklad zrk. formátu 1600x700 t.j. 1,12m² = 1,12 x udaná cena = Vaša nákupná cena.

biela farba - 823,63 € | príplatok za inú RAL farbu - 43,84 €

drevodekor - 891,56 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 450 jedno dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO451DV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 450x700x150 Hmotnosť v kg:14,50

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Dve výškovo nastaviteľné poličky. Bez

osvetlenia.

biela farba - 116,49 € | príplatok za inú RAL farbu - 10,50 €

drevodekor - 118,49 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 27,81

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 500 jedno dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO501DV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 500x700x150 Hmotnosť v kg:15,50

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Dve výškovo nastaviteľné poličky. Bez

osvetlenia.

biela farba - 127,55 € | príplatok za inú RAL farbu - 10,50 €

drevodekor - 131,61 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 27,81

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria PRO | PRO zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo PRO 550 jedno dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO551DV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 550x700x150 Hmotnosť v kg:16,50

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Dve výškovo nastaviteľné poličky. Bez

osvetlenia.

biela farba - 133,15 € | príplatok za inú RAL farbu - 10,50 €

drevodekor - 138,53 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 27,81

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

 

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 800 dvoj dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO802DV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 800x700x500 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Štyri výškovo nastaviteľné poličky. Bez

osvetlenia.

biela farba - 193,83 € | príplatok za inú RAL farbu - 10,50 €

drevodekor - 183,05 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (4ks) - 55,62

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 1000 troj dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO1003DV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1000x700x150 Hmotnosť v kg:27,00

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Šesť výškovo nastaviteľných poličiek.

Bez osvetlenia.

biela farba - 225,34 € | príplatok za inú RAL farbu - 10,50 €

drevodekor - 240,15 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (6ks) - 87,60

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO 1300 troj dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPRO1303DV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 1300x700x150 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Šesť výškovo nastaviteľných poličiek.

Bez osvetlenia.

biela farba - 263,29 € | príplatok za inú RAL farbu - 10,50 €

drevodekor - 284,80 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (6ks) - 87,60

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo PRO ATYPxATYP dverové

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKPROATYPDV

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx150 Hmotnosť v kg:35,00

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Šesť výškovo nastaviteľných poličiek.

Bez osvetlenia.

biela farba - 370,55 € | príplatok za inú RAL farbu - 16,05 €

drevodekor - 378,51 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (6ks) - 87,60

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED 73,56
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Séria PRO | PRO zrkadlá

PRO LUNA zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo LUNA 500x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKLUN05070LED

Rozmery ŠxVxH: 500x700x40 Hmotnosť v kg:12,00

Popis: Zrkadlo s bielym efektným LED podsvietením po celom obvode, čiže neosvetluje priamo.

Pripojenie na 230V.

biela farba - 218,75 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

- 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo LUNA 600x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKLUN06070LED

Rozmery ŠxVxH: 600x700x40 Hmotnosť v kg:14,00

Popis: Zrkadlo s bielym efektným LED podsvietením po celom obvode, čiže neosvetluje priamo.

Pripojenie na 230V.

biela farba - 236,90 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

- 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo LUNA 700x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKLUN07070LED

Rozmery ŠxVxH: 700x700x40 Hmotnosť v kg:16,00

Popis: Zrkadlo s bielym efektným LED podsvietením po celom obvode, čiže neosvetluje priamo.

Pripojenie na 230V.

biela farba - 242,01 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

- 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo LUNA 800x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKLUN08070LED

Rozmery ŠxVxH: 800x700x40 Hmotnosť v kg:17,00

Popis: Zrkadlo s bielym efektným LED podsvietením po celom obvode, čiže neosvetluje priamo.

Pripojenie na 230V.

biela farba - 276,76 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

- 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo LUNA 1000x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKLUN10070LED

Rozmery ŠxVxH: 1000x700x40 Hmotnosť v kg:20,50

Popis: Zrkadlo s bielym efektným LED podsvietením po celom obvode, čiže neosvetluje priamo.

Pripojenie na 230V.

biela farba - 292,36 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

- 13,87
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Séria PRO | PRO LUNA zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo LUNA 1300x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKLUN13070LED

Rozmery ŠxVxH: 1300x700x40 Hmotnosť v kg:24,00

Popis: Zrkadlo s bielym efektným LED podsvietením po celom obvode, čiže neosvetluje priamo.

Pripojenie na 230V.

biela farba - 352,60 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

- 13,87

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

zrkadlo LUNA ATYPxATYP

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKLUNATYPLED

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx40 Hmotnosť v kg:25,00

Popis: Zrkadlo s Vami zadanými rozmermi. Cena udaná je za 1m². Napríklad zrk. formátu 1600x600

t.j. 0,96m² = 0,96 x udaná cena = Vaša nákupná cena.

biela farba - 657,99 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

- 13,87

 

 

 

 

 

 

PRO doplnkové skrinky

Obj. kód:

PRO 300 Vysoká košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO30VYSKOS

Rozmery ŠxVxH: 300x1650x300 Hmotnosť v kg:28,00

Popis: Vysoká skrinka s drôteným košom na bielizeň (SxVxH 235x600x225). Dve drevené poličky v

hornej časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 336,96 € | príplatok za inú RAL farbu - 63,59 €

drevodekor - 326,92 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: *Pri dotykovom otváraní sa spodné dvierka otvárajú za zafrezovnú uchytku. Pri objednávke treba určiť

otváranie horných dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 400 Vysoká košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO40VYSKOS

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x300 Hmotnosť v kg:32,00

Popis: Vysoká skrinka s drôteným košom na bielizeň (SxVxH 335x600x225). Dve drevené poličky v

hornej časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 372,68 € | príplatok za inú RAL farbu - 69,46 €

drevodekor - 365,61 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: *Pri dotykovom otváraní sa spodné dvierka otvárajú za zafrezovnú uchytku. Pri objednávke treba určiť

otváranie horných dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 500 Vysoká košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO50VYSKOS

Rozmery ŠxVxH: 500x1650x300 Hmotnosť v kg:37,00

Popis: Vysoká skrinka s drôteným košom na bielizeň (SxVxH 435x600x225). Dve drevené poličky v

hornej časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 402,79 € | príplatok za inú RAL farbu - 75,32 €

drevodekor - 398,54 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: *Pri dotykovom otváraní sa spodné dvierka otvárajú za zafrezovnú uchytku. Pri objednávke treba určiť

otváranie horných dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Séria PRO | PRO doplnkové skrinky

Obj. kód:

PRO 350 Vysoká zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO35VYSZAS

Rozmery ŠxVxH: 350x1650x300 Hmotnosť v kg:33,20

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami otváranými dotykom. Dve drevené poličky v hornej

časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 448,56 € | príplatok za inú RAL farbu - 69,46 €

drevodekor - 445,03 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 400 Vysoká zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO40VYSZAS

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x300 Hmotnosť v kg:35,80

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami otváranými dotykom. Dve drevené poličky v hornej

časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 461,73 € | príplatok za inú RAL farbu - 72,54 €

drevodekor - 459,76 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 500 Vysoká zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO50VYSZAS

Rozmery ŠxVxH: 500x1650x300 Hmotnosť v kg:40,40

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami otváranými dotykom. Dve drevené poličky v hornej

časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 490,71 € | príplatok za inú RAL farbu - 78,72 €

drevodekor - 492,29 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 300 Vysoká dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO30VYSDV

Rozmery ŠxVxH: 300x1650x300 Hmotnosť v kg:27,30

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami otváranými dotykom. Štyri drevené poličky v hornej

časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 311,66 € | príplatok za inú RAL farbu - 63,90 €

drevodekor - 293,07 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 350 Vysoká dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO35VYSDV

Rozmery ŠxVxH: 350x1650x300 Hmotnosť v kg:29,00

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami otváranými dotykom. Štyri drevené poličky v hornej

časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 326,54 € | príplatok za inú RAL farbu - 66,68 €

drevodekor - 325,92 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55
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Séria PRO | PRO doplnkové skrinky

Obj. kód:

PRO 400 Vysoká dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO40VYSDV

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x300 Hmotnosť v kg:32,00

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami otváranými dotykom. Štyri drevené poličky v hornej

časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 345,58 € | príplatok za inú RAL farbu - 69,46 €

drevodekor - 347,26 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 500 Vysoká dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO50VYSDV

Rozmery ŠxVxH: 500x1650x300 Hmotnosť v kg:36,70

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami otváranými dotykom. Štyri drevené poličky v hornej

časti. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 374,13 € | príplatok za inú RAL farbu - 75,32 €

drevodekor - 440,14 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks - 9,72

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks - 11,55

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 350 Trištvrťová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO35TRS

Rozmery ŠxVxH: 350x1000x300 Hmotnosť v kg:24,40

Popis: Trištvrťová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom. Dotykové otv. je možno zameniť za

tlmené zatváranie za cenu úchytky z našej ponuky.

biela farba - 383,27 € | príplatok za inú RAL farbu - 49,70 €

drevodekor - 359,60 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 400 Trištvrťová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO40TRS

Rozmery ŠxVxH: 400x1000x300 Hmotnosť v kg:25,80

Popis: Trištvrťová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom. Dotykové otv. je možno zameniť za

tlmené zatváranie za cenu úchytky z našej ponuky.

biela farba - 380,50 € | príplatok za inú RAL farbu - 52,48 €

drevodekor - 369,52 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 500 Trištvrťová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO50TRS

Rozmery ŠxVxH: 500x1000x300 Hmotnosť v kg:28,70

Popis: Trištvrťová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom. Dotykové otv. je možno zameniť za

tlmené zatváranie za cenu úchytky z našej ponuky.

biela farba - 402,42 € | príplatok za inú RAL farbu - 58,04 €

drevodekor - 388,71 €

Určené doplnky v € s DPH: 
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Séria PRO | PRO doplnkové skrinky

Obj. kód:

PRO 300 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO30ZAV

Rozmery ŠxVxH: 300x700x150 Hmotnosť v kg:9,80

Popis: Závesná skrinka s dvierkami otváranými dotykom. Dve výškovo nastaviteľné drevené poličky.

Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 114,11 € | príplatok za inú RAL farbu - 22,23 €

drevodekor - 108,43 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 350 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO35ZAV

Rozmery ŠxVxH: 350x700x150 Hmotnosť v kg:10,60

Popis: Závesná skrinka s dvierkami otváranými dotykom. Dve výškovo nastaviteľné drevené poličky.

Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 119,97 € | príplatok za inú RAL farbu - 23,46 €

drevodekor - 119,28 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

PRO 400 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKPRO40ZAV

Rozmery ŠxVxH: 400x700x150 Hmotnosť v kg:11,50

Popis: Závesná skrinka s dvierkami otváranými dotykom. Dve výškovo nastaviteľné drevené poličky.

Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 121,85 € | príplatok za inú RAL farbu - 24,70 €

drevodekor - 125,87 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

taburetka PRO 500, výklopná

Cena v € s DPH: 

Názov:
TAPRO5000

Rozmery ŠxVxH: 500x450x450 Hmotnosť v kg:22,00

Popis: Taburetka na sedenie s výklopnou hornou doskou. Priestor 62 litrov na špinavú bielizeň s

vetracími mriežkami v spodnom dne. Na kolieskach. Nosnosť 120kg.

biela farba - 191,37 € | príplatok za inú RAL farbu - 33,96 €

drevodekor - 186,69 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

taburetka PRO 700, výklopná

Cena v € s DPH: 

Názov:
TAPRO7000

Rozmery ŠxVxH: 700x450x450 Hmotnosť v kg:26,00

Popis: Taburetka na sedenie s výklopnou hornou doskou. Priestor 88 litrov na špinavú bielizeň s

vetracími mriežkami v spodnom dne. Na kolieskach. Nosnosť 120kg.

biela farba - 222,57 € | príplatok za inú RAL farbu - 39,82 €

drevodekor - 218,85 €

Určené doplnky v € s DPH: 
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Séria PRO | PRO doplnkové skrinky

Obj. kód:

taburetka PRO 900, výklopná

Cena v € s DPH: 

Názov:
TAPRO9000

Rozmery ŠxVxH: 900x450x450 Hmotnosť v kg:31,00

Popis: Taburetka na sedenie s výklopnou hornou doskou. Priestor 115 litrov na špinavú bielizeň s

vetracími mriežkami v spodnom dne. Na kolieskach. Nosnosť 120kg.

biela farba - 280,87 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,00 €

drevodekor - 278,53 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

polička PRO do 500x32x150

Cena v € s DPH: 

Názov:
POPRO503215

Rozmery ŠxVxH: 500x32x150 Hmotnosť v kg:2,80

Popis: Polička inštalovaná na stenu za pomoci zafrézovaných, neviditeľných konzôl. Upraviteľný je

iba dĺžkový rozmer.

biela farba - 37,27 € | príplatok za inú RAL farbu - 9,26 €

drevodekor - 37,39 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

polička PRO do 600x32x150

Cena v € s DPH: 

Názov:
POPRO603215

Rozmery ŠxVxH: 600x32x150 Hmotnosť v kg:3,20

Popis: Polička inštalovaná na stenu za pomoci zafrézovaných, neviditeľných konzôl. Upraviteľný je

iba dĺžkový rozmer.

biela farba - 40,95 € | príplatok za inú RAL farbu - 10,80 €

drevodekor - 40,77 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

polička PRO do 800x32x150

Cena v € s DPH: 

Názov:
POPRO803215

Rozmery ŠxVxH: 800x32x150 Hmotnosť v kg:4,80

Popis: Polička inštalovaná na stenu za pomoci zafrézovaných, neviditeľných konzôl. Upraviteľný je

iba dĺžkový rozmer.

biela farba - 48,35 € | príplatok za inú RAL farbu - 13,89 €

drevodekor - 48,35 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

polička PRO do 1000x32x150

Cena v € s DPH: 

Názov:
POPRO1003215

Rozmery ŠxVxH: 1000x32x150 Hmotnosť v kg:5,60

Popis: Polička inštalovaná na stenu za pomoci zafrézovaných, neviditeľných konzôl. Upraviteľný je

iba dĺžkový rozmer.

biela farba - 60,79 € | príplatok za inú RAL farbu - 16,98 €

drevodekor - 59,43 €

Určené doplnky v € s DPH: 
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Séria PRO | PRO doplnkové skrinky

Obj. kód:

polička PRO do 1300x32x150

Cena v € s DPH: 

Názov:
POPRO1303215

Rozmery ŠxVxH: 1300x32x150 Hmotnosť v kg:6,70

Popis: Polička inštalovaná na stenu za pomoci zafrézovaných, neviditeľných konzôl. Upraviteľný je

iba dĺžkový rozmer.

biela farba - 71,74 € | príplatok za inú RAL farbu - 21,61 €

drevodekor - 69,51 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely

Cena v € s DPH: 

Názov:
ORGPRO3040BL

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 300x68x374 Hmotnosť v kg:1,00

Popis: Univerzálny organizér do zásuviek, voľne uložený a pohyblivý. Biela matná drevotrieska hr.

12mm, ABS hrany.

biela farba - 19,70 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke určte výrobok – obj. číslo a plánované umiestnenie (napr. horná alebo spodná zásuvka)

 

 

 

 

 

 

 

 

Séria ZEN

ZEN skrinky pod umývadlo

Obj. kód:

ZEN Cubito 45 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB45DV

Rozmery ŠxVxH: 420x545x325 Hmotnosť v kg:12,50

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

45. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 128,69 € | príplatok za inú RAL farbu - 32,10 €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo. Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie

dvierok doľava alebo doprava.

keramické umývadlo Jika Cubito 45 - 74,50

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 55 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB55DV

Rozmery ŠxVxH: 525x545x404 Hmotnosť v kg:16,60

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

55. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 175,12 € | príplatok za inú RAL farbu - 39,82 €

drevodekor - 179,91 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 55 - 82,81

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 60 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB60DV

Rozmery ŠxVxH: 570x545x431 Hmotnosť v kg:18,10

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

60. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 185,49 € | príplatok za inú RAL farbu - 42,29 €

drevodekor - 192,00 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 60 - 86,12

 

 

 

 

 

 

 

44
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Séria ZEN | ZEN skrinky pod umývadlo

Obj. kód:

ZEN Cubito 65 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB65DV

Rozmery ŠxVxH: 620x545x466 Hmotnosť v kg:20,10

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

65. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 198,29 € | príplatok za inú RAL farbu - 45,38 €

drevodekor - 206,95 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 65 - 102,71

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 75 L Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB75LDV

Rozmery ŠxVxH: 720x545x431 Hmotnosť v kg:20,90

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

75 L/P. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 203,95 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,00 €

drevodekor - 186,21 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 75 L alebo P - 197,27

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 75 P Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB75PDV

Rozmery ŠxVxH: 720x545x431 Hmotnosť v kg:20,90

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

75 L/P. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 203,95 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,00 €

drevodekor - 186,21 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 75 L alebo P - 197,27

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 85 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB85DV

Rozmery ŠxVxH: 820x545x466 Hmotnosť v kg:24,00

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

85. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 223,38 € | príplatok za inú RAL farbu - 50,01 €

drevodekor - 237,73 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 85 - 264,90

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 130 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB130DV

Rozmery ŠxVxH: 1270x545x466 Hmotnosť v kg:35,60

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Jika Cubito

130. Dve výškovo nastaviteľné poličky.

biela farba - 307,18 € | príplatok za inú RAL farbu - 64,83 €

drevodekor - 346,54 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 130 - 403,50
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Séria ZEN | ZEN skrinky pod umývadlo

Obj. kód:

ZEN Cubito 55 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB55ZAS

Rozmery ŠxVxH: 525x545x404 Hmotnosť v kg:22,30

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Jika Cubito

55. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 295,41 € | príplatok za inú RAL farbu - 40,13 €

drevodekor - 279,57 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 55 - 82,81

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 60 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB60ZAS

Rozmery ŠxVxH: 570x545x431 Hmotnosť v kg:23,90

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Jika Cubito

60. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 306,61 € | príplatok za inú RAL farbu - 42,60 €

drevodekor - 289,69 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 60 - 86,12

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN  Cubito 65  Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB65ZAS

Rozmery ŠxVxH: 620x545x466 Hmotnosť v kg:27,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Jika Cubito

65. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 321,98 € | príplatok za inú RAL farbu - 45,69 €

drevodekor - 303,78 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 65 - 102,71

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 75 L Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB75LZAS

Rozmery ŠxVxH: 720x545x431 Hmotnosť v kg:27,40

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Jika Cubito

75 L. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 345,26 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,61 €

drevodekor - 326,82 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 75 L - 197,27

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 75 P Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB75PZAS

Rozmery ŠxVxH: 720x545x431 Hmotnosť v kg:27,40

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Jika Cubito

75 P. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 345,26 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,61 €

drevodekor - 326,82 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 75 P - 197,27

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70
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Séria ZEN | ZEN skrinky pod umývadlo

Obj. kód:

ZEN Cubito 85 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB85ZAS

Rozmery ŠxVxH: 820x545x466 Hmotnosť v kg:32,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Jika Cubito

85. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 376,93 € | príplatok za inú RAL farbu - 50,94 €

drevodekor - 356,80 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 85 - 264,90

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN Cubito 130 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENCUB130ZAS

Rozmery ŠxVxH: 1270x380x466 Hmotnosť v kg:31,00

Popis: Podumývadlová skrinka so zásuvkami otváranými dotykom určená pod umývadlo Jika Cubito

130. Dotykové otv. je možno zameniť za tlmené zatváranie za cenu úchytky.

biela farba - 318,34 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,61 €

drevodekor - 294,01 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Jika Cubito 130 - 403,50

Organizér PRO H300 do zásuvky, biely - 19,70

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN TWINS 50 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENTW50DV

Rozmery ŠxVxH: 486x545x456 Hmotnosť v kg:17,20

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Kolo Twins

60. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 179,90 € | príplatok za inú RAL farbu - 41,67 €

drevodekor - 184,41 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Kolo Twins 50 - 83,80

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN TWINS 60 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZENTW60DV

Rozmery ŠxVxH: 586x545x456 Hmotnosť v kg:19,10

Popis: Podumývadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním určená pod umývadlo Kolo Twins

60. Jedna výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 192,01 € | príplatok za inú RAL farbu - 43,84 €

drevodekor - 199,19 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo.

keramické umývadlo Kolo Twins 60 - 92,30

 

 

 

 

 

 

 

ZEN zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ZEN 450

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKZEN0457013

Rozmery ŠxVxH: 450x700x130 Hmotnosť v kg:13,20

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Dve výškovo nastaviteľné poličky.

biela farba - 138,05 € | príplatok za inú RAL farbu - 12,97 €

drevodekor - 132,02 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 27,81

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11
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Séria ZEN | ZEN zrkadlá

Obj. kód:

zrkadlo ZEN 550

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKZEN0557013

Rozmery ŠxVxH: 550x700x130 Hmotnosť v kg:14,90

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Dve výškovo nastaviteľné poličky.

biela farba - 150,48 € | príplatok za inú RAL farbu - 13,58 €

drevodekor - 145,74 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 27,81

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ZEN 700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKZEN0707013

Rozmery ŠxVxH: 700x700x130 Hmotnosť v kg:17,50

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Dve výškovo nastaviteľné poličky.

biela farba - 194,70 € | príplatok za inú RAL farbu - 14,51 €

drevodekor - 188,27 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 27,81

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

 

 

Obj. kód:

zrkadlo ZEN 850

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKZEN0857013

Rozmery ŠxVxH: 850x700x130 Hmotnosť v kg:20,00

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Dve výškovo nastaviteľné poličky.

biela farba - 213,05 € | príplatok za inú RAL farbu - 15,44 €

drevodekor - 208,72 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (2ks) - 27,81

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo ZEN 1300

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKZEN01307013

Rozmery ŠxVxH: 1300x700x130 Hmotnosť v kg:30,50

Popis: Zrkadlová skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním. Šesť výškovo nastaviteľných poličiek.

biela farba - 310,25 € | príplatok za inú RAL farbu - 17,90 €

drevodekor - 313,39 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Príplatok za sklenené poličky (6ks) - 87,60

vypínač so zásuvkou ZEN, biely - 21,85

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED 73,56

 

ZEN doplnkové skrinky

Obj. kód:

ZEN 350 Vysoká

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN035VYS

Rozmery ŠxVxH: 350x1650x300 Hmotnosť v kg:29,90

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 5 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami.

biela farba - 302,33 € | príplatok za inú RAL farbu - 75,01 €

drevodekor - 294,14 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.
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Séria ZEN | ZEN doplnkové skrinky

Obj. kód:

ZEN 400 Vysoká

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN040VYS

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x300 Hmotnosť v kg:32,40

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 5 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami.

biela farba - 325,30 € | príplatok za inú RAL farbu - 78,10 €

drevodekor - 319,42 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN 500 Vysoká

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN050VYS

Rozmery ŠxVxH: 500x1650x300 Hmotnosť v kg:37,20

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 5 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami.

biela farba - 353,38 € | príplatok za inú RAL farbu - 84,58 €

drevodekor - 351,91 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN 400 Vysoká poličková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN040VYSP

Rozmery ŠxVxH: 400x1650x200 Hmotnosť v kg:31,80

Popis: Vysoká skrinka so zrkadlom na prednej ploche a dostupnými pevnými poličkami zľava aj

zprava.

biela farba - 285,51 € | príplatok za inú RAL farbu - 85,82 €

drevodekor - 365,65 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN 350 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN035ZAV

Rozmery ŠxVxH: 350x700x130 Hmotnosť v kg:9,20

Popis: Závesná skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 2 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami.

biela farba - 96,14 € | príplatok za inú RAL farbu - 20,99 €

drevodekor - 93,28 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN 500 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN050ZAV

Rozmery ŠxVxH: 500x700x130 Hmotnosť v kg:11,50

Popis: Závesná skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 2 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami.

biela farba - 124,40 € | príplatok za inú RAL farbu - 26,55 €

drevodekor - 121,61 €

Určené doplnky v € s DPH: 
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Séria ZEN | ZEN doplnkové skrinky

Obj. kód:

ZEN 700 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN070ZAV

Rozmery ŠxVxH: 700x700x130 Hmotnosť v kg:14,50

Popis: Závesná skrinka s dvierkami s tlmeným zatváraním a 2 výškovo nastaviteľnými drevenými

poličkami.

biela farba - 145,57 € | príplatok za inú RAL farbu - 31,18 €

drevodekor - 149,77 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN HD 350

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN035HD

Rozmery ŠxVxH: 350x800x300 Hmotnosť v kg:17,70

Popis: Skrinka s hornou doskou s jednou zásuvkou a dvierkami s tlmeným zatváraním. Jedna

výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 211,95 € | príplatok za inú RAL farbu - 74,12 €

drevodekor - 198,24 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN HD 500

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN050HD

Rozmery ŠxVxH: 500x800x300 Hmotnosť v kg:21,30

Popis: Skrinka s hornou doskou s jednou zásuvkou a dvierkami s tlmeným zatváraním. Jedna

výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 237,90 € | príplatok za inú RAL farbu - 85,04 €

drevodekor - 219,99 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

ZEN HD 700

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKZEN070HD

Rozmery ŠxVxH: 700x800x300 Hmotnosť v kg:26,20

Popis: Skrinka s hornou doskou s jednou zásuvkou a dvierkami s tlmeným zatváraním. Jedna

výškovo nastaviteľná polička.

biela farba - 284,39 € | príplatok za inú RAL farbu - 102,62 €

drevodekor - 283,83 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séria Tanja

TANJA skrinky pod umývadlo

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 50 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY50DV

Rozmery ŠxVxH: 450x710x315 Hmotnosť v kg:14,50

Popis: Skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 50. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 108,69 € | príplatok za inú RAL farbu - 37,04 €

drevodekor - 108,48 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 50 - 60,31

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

50
Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Séria Tanja | TANJA skrinky pod umývadlo

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 55 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY55DV

Rozmery ŠxVxH: 500x710x315 Hmotnosť v kg:15,30

Popis: Skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 55. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 117,11 € | príplatok za inú RAL farbu - 38,28 €

drevodekor - 117,28 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 55 - 66,41

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 60 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY60DV

Rozmery ŠxVxH: 550x710x315 Hmotnosť v kg:16,20

Popis: Skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 60. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 121,82 € | príplatok za inú RAL farbu - 39,82 €

drevodekor - 122,41 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 60 - 69,66

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 65 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY65DV

Rozmery ŠxVxH: 600x710x315 Hmotnosť v kg:17,00

Popis: Skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 65. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 126,57 € | príplatok za inú RAL farbu - 41,06 €

drevodekor - 127,53 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 65 - 80,72

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 70 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY70DV

Rozmery ŠxVxH: 670x710x315 Hmotnosť v kg:18,10

Popis: Skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 70. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 132,64 € | príplatok za inú RAL farbu - 43,22 €

drevodekor - 134,67 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 70 - 118,00

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 80 Dverová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY80DV

Rozmery ŠxVxH: 770x710x315 Hmotnosť v kg:19,70

Popis: Skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 80. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 142,57 € | príplatok za inú RAL farbu - 46,00 €

drevodekor - 146,52 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 80 - 150,08

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81
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Séria Tanja | TANJA skrinky pod umývadlo

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 60 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY60ZAS

Rozmery ŠxVxH: 550x710x315 Hmotnosť v kg:18,20

Popis: Skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 60.

Jedna výškovo nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 143,69 € | príplatok za inú RAL farbu - 41,06 €

drevodekor - 148,57 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 60 - 69,66

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 65 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY65ZAS

Rozmery ŠxVxH: 600x710x315 Hmotnosť v kg:19,10

Popis: Skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 65.

Jedna výškovo nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 148,87 € | príplatok za inú RAL farbu - 42,29 €

drevodekor - 153,99 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 65 - 80,72

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 70 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY70ZAS

Rozmery ŠxVxH: 670x710x315 Hmotnosť v kg:20,50

Popis: Skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 70.

Jedna výškovo nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 156,06 € | príplatok za inú RAL farbu - 44,45 €

drevodekor - 161,57 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 70 - 118,00

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA Lýra Plus 80 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANLY80ZAS

Rozmery ŠxVxH: 770x710x315 Hmotnosť v kg:22,40

Popis: Skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania určená pod Jika Lyra Plus 80.

Jedna výškovo nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 166,34 € | príplatok za inú RAL farbu - 47,54 €

drevodekor - 172,30 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Upozornenie!: V cene skrinky nie je zarátané príslušné umývadlo a nožičky.

keramické umývadlo Jika Lýra 80 - 150,08

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

TANJA zrkadlá na ráme

Obj. kód:

zrkadlo TANJA na ráme 600x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKTANRdo60

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do600x700x22 Hmotnosť v kg:8,00

Popis: Zrkadlo na ráme. Zrkadlo presahuje rámik 15mm po celom obvode. Zavesenie na háčiky a

hmoždinky (v cene).

biela farba - 75,24 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED - 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED - 47,69
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Obj. kód:

zrkadlo TANJA na ráme 800x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKTANRdo80

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do800x700x22 Hmotnosť v kg:9,00

Popis: Zrkadlo na ráme. Zrkadlo presahuje rámik 15mm po celom obvode. Zavesenie na háčiky a

hmoždinky (v cene).

biela farba - 90,34 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED - 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED - 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED - 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo TANJA na ráme 1000x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKTANRdo100

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do1000x700x22 Hmotnosť v kg:11,00

Popis: Zrkadlo na ráme. Zrkadlo presahuje rámik 15mm po celom obvode. Zavesenie na háčiky a

hmoždinky (v cene).

biela farba - 105,41 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED - 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED - 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED - 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo TANJA na ráme 1200x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKTANRdo120

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do1200x700x22 Hmotnosť v kg:13,00

Popis: Zrkadlo na ráme. Zrkadlo presahuje rámik 15mm po celom obvode. Zavesenie na háčiky a

hmoždinky (v cene).

biela farba - 120,43 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED - 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED - 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED - 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo TANJA na ráme 1500x700

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKTANRdo150

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: do1500x700x22 Hmotnosť v kg:13,00

Popis: Zrkadlo na ráme. Zrkadlo presahuje rámik 15mm po celom obvode. Zavesenie na háčiky a

hmoždinky (v cene).

biela farba - 145,85 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED - 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED - 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED - 73,56

 

Obj. kód:

zrkadlo TANJA na ráme ATYPxATYP

Cena v € s DPH: 

Názov:
ZKTANRATYP

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: ATYPxATYPx22 Hmotnosť v kg:15,00

Popis: Zrkadlo s Vami zadanými rozmermi. Cena udaná je za 1m². Napríklad zrk. formátu 1600x600

t.j. 0,96m² = 0,96 x udaná cena = Vaša nákupná cena.

biela farba - 178,30 € | príplatok za inú RAL farbu - X €

drevodekor - X €

Určené doplnky v € s DPH: 

vypínač IR sensor, čierny - 30,71

mechanický vypínač, strieborný - 13,87

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W - 35,37

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED - 107,60

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED - 35,11

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED - 47,69

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED - 73,56
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TANJA doplnkové skrinky

Obj. kód:

TANJA 375 Vysoká zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTAN375VYSZAS

Rozmery ŠxVxH: 375x1900x300 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania. Tri výškovo nastaviteľné

poličky. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 216,33 € | príplatok za inú RAL farbu - 73,16 €

drevodekor - 200,00 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA 375 Vysoká PD zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTAN375VYSPDZA

Rozmery ŠxVxH: 375x1900x300 Hmotnosť v kg:35,00

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania. Tri výškovo nastaviteľné

poličky. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 227,99 € | príplatok za inú RAL farbu - 79,03 €

drevodekor - 210,64 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA 375 Vysoká košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTAN375VYSKOS

Rozmery ŠxVxH: 375x1900x300 Hmotnosť v kg:33,00

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania s drôteným košom. Dve

výškovo nastaviteľné poličky. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 251,46 € | príplatok za inú RAL farbu - 73,16 €

drevodekor - 248,71 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie horných dvierok doľava alebo doprava.

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA 375 Vysoká PD košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTAN375VYSPDKO

Rozmery ŠxVxH: 375x1900x300 Hmotnosť v kg:33,80

Popis: Vysoká skrinka s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania s drôteným košom. Dve

výškovo nastaviteľné poličky. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 262,31 € | príplatok za inú RAL farbu - 79,03 €

drevodekor - 246,34 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie horných dvierok doľava alebo doprava.

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA 250 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTAN25ZAV

Rozmery ŠxVxH: 250x605x180 Hmotnosť v kg:8,40

Popis: Závesná skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania s dvoma poličkami. Obsahuje závesné

kovanie. Úchytka slza je v cene.

biela farba - 56,68 € | príplatok za inú RAL farbu - 18,83 €

drevodekor - 55,80 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.
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Obj. kód:

TANJA 350 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTAN35ZAV

Rozmery ŠxVxH: 350x605x180 Hmotnosť v kg:10,00

Popis: Závesná skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania s dvoma poličkami. Obsahuje závesné

kovanie. Úchytka slza je v cene.

biela farba - 64,74 € | príplatok za inú RAL farbu - 20,99 €

drevodekor - 65,09 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA 500 Závesná

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTAN50ZAV

Rozmery ŠxVxH: 500x605x180 Hmotnosť v kg:12,50

Popis: Závesná skrinka s dvierkami bez tlmeného zatvárania s dvoma poličkami. Obsahuje závesné

kovanie. Úchytka slza je v cene.

biela farba - 80,97 € | príplatok za inú RAL farbu - 26,24 €

drevodekor - 85,23 €

Určené doplnky v € s DPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 350 Košová

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD35KOS

Rozmery ŠxVxH: 350x750x300 Hmotnosť v kg:13,30

Popis: Skrinka s hornou doskou, s dvierkami bez tlmeného zatvárania s drôteným košom. Obsahuje

závesné kovanie. Úchytka slza je v cene.

biela farba - 129,50 € | príplatok za inú RAL farbu - 41,98 €

drevodekor - 122,41 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 350 Zásuvková

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD35ZAS

Rozmery ŠxVxH: 350x750x300 Hmotnosť v kg:15,50

Popis: Skrinka s hornou doskou, s dvierkami a zásuvkou bez tlmeného zatvárania s jednou poličkou.

Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 109,15 € | príplatok za inú RAL farbu - 43,53 €

drevodekor - 106,06 €

Určené doplnky v € s DPH: 

Poznámka: Pri objednávke treba určiť otváranie dvierok doľava alebo doprava.

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 350 štvor-zásuvka

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD350-4Z

Rozmery ŠxVxH: 350x750x300 Hmotnosť v kg:17,80

Popis: Skrinka s hornou doskou so zásuvkami bez tlmeného zatvárania. Jedna výškovo nastaviteľná

polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 136,79 € | príplatok za inú RAL farbu - 45,38 €

drevodekor - 131,42 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81
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Obj. kód:

TANJA HD 500 s hornou zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD500HZ

Rozmery ŠxVxH: 500x750x300 Hmotnosť v kg:19,40

Popis: Skrinka s hornou doskou, s dvierkami a zásuvkou bez tlmeného zatvárania s jednou poličkou.

Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 145,66 € | príplatok za inú RAL farbu - 53,41 €

drevodekor - 161,09 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 600 s hornou zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD600HZ

Rozmery ŠxVxH: 600x750x300 Hmotnosť v kg:21,90

Popis: Skrinka s hornou doskou, s dvierkami a zásuvkou bez tlmeného zatvárania s jednou poličkou.

Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 179,76 € | príplatok za inú RAL farbu - 58,65 €

drevodekor - 178,18 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 750 s hornou zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD750HZ

Rozmery ŠxVxH: 750x750x300 Hmotnosť v kg:25,60

Popis: Skrinka s hornou doskou, s dvierkami a zásuvkou bez tlmeného zatvárania s jednou poličkou.

Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 202,13 € | príplatok za inú RAL farbu - 60,81 €

drevodekor - 200,56 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 900 s hornou zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD900HZ

Rozmery ŠxVxH: 900x750x300 Hmotnosť v kg:31,50

Popis: Skrinka s hornou doskou, s dvierkami a zásuvkou bez tlmeného zatvárania s dvomi poličkami.

Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 243,32 € | príplatok za inú RAL farbu - 66,68 €

drevodekor - 250,35 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 600 Zásuvková s hornou zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD60ZASHZ

Rozmery ŠxVxH: 600x750x300 Hmotnosť v kg:25,90

Popis: Skrinka s hornou doskou s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 215,01 € | príplatok za inú RAL farbu - 69,46 €

drevodekor - 223,43 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81
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Obj. kód:

TANJA HD 750 Zásuvková s hornou zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD75ZASHZ

Rozmery ŠxVxH: 750x750x300 Hmotnosť v kg:32,30

Popis: Skrinka s hornou doskou s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 226,91 € | príplatok za inú RAL farbu - 76,56 €

drevodekor - 253,45 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81

 

 

 

 

 

 

Obj. kód:

TANJA HD 900 Zásuvková s hornou zásuvkou

Cena v € s DPH: 

Názov:
SKTANHD90ZASHZ

Rozmery ŠxVxH: 900x750x300 Hmotnosť v kg:33,40

Popis: Skrinka s hornou doskou s dvierkami a zásuvkami bez tlmeného zatvárania. Jedna výškovo

nastaviteľná polička. Obsahuje závesné kovanie. Úchytky slza sú v cene.

biela farba - 280,49 € | príplatok za inú RAL farbu - 78,72 €

drevodekor - 289,46 €

Určené doplnky v € s DPH: 

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks - 4,71

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks - 8,81
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Písmeno "X" znamená, že sa daná skrinka v danej variante nevyrába. Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky

Úchytky

Obj. kód:

úchytka SLZA, chróm, 24x20x39, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHSLZCHR

Rozmery ŠxVxH: 24x20x39

Popis: Úchytka tvaru slzy s chrómovanou povrchovou úpravou. Nestarnúci dizajn. Je v cene výrobkov

TANJA

1,72 € 

Obj. kód:

úchytka Recife 2, chróm, 167x20x26, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHREC2CHR160

Rozmery ŠxVxH: 167x20x26

Popis: Príjemne masívne pôsobiaca úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Dobre sa aj drží v

ruke.

14,06 € 

Obj. kód:

úchytka Recife 2, chróm, 231x20x26, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHREC2CHR224

Rozmery ŠxVxH: 231x20x26

Popis: Príjemne masívne pôsobiaca úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Dobre sa aj drží v

ruke.

17,34 € 

Obj. kód:

úchytka Recife 2, chróm, 327x20x26, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHREC2CHR320

Rozmery ŠxVxH: 327x20x26

Popis: Príjemne masívne pôsobiaca úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Dobre sa aj drží v

ruke.

18,63 € 

Obj. kód:

úchytka Recife 2, chróm, 423x20x26, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHREC2CHR416

Rozmery ŠxVxH: 423x20x26

Popis: Príjemne masívne pôsobiaca úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Dobre sa aj drží v

ruke.

21,86 € 



Doplnky | Úchytky

Obj. kód:

úchytka Element 12, chróm, 136x8x28, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL12CHR136

Rozmery ŠxVxH: 136x8x28

Popis: Jemne pôsobiaca, elegantná úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Je v cene

výrobkov ELEMENT 12

8,24 € 

Obj. kód:

úchytka Element 12, chróm, 200x8x28, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL12CHR200

Rozmery ŠxVxH: 200x8x28

Popis: Jemne pôsobiaca, elegantná úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Je v cene

výrobkov ELEMENT 12

10,85 € 

Obj. kód:

úchytka Element 12, chróm, 328x8x28, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL12CHR328

Rozmery ŠxVxH: 328x8x28

Popis: Jemne pôsobiaca, elegantná úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Je v cene

výrobkov ELEMENT 12

17,77 € 

Obj. kód:

úchytka Element 12, chróm, 500x8x28, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL12CHR500

Rozmery ŠxVxH: 500x8x28

Popis: Jemne pôsobiaca, elegantná úchytka s chrómovanou povrchovou úpravou. Je v cene

výrobkov ELEMENT 12

31,05 € 

Obj. kód:

úchytka Element 17, dub - masív, 150x10x27

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL17DUB15

Rozmery ŠxVxH: 150x10x27

Popis: Úchytka z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou odolná voči vode a

oderu.

4,04 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky | Úchytky

Obj. kód:

úchytka Element 17, dub - masív, 300x10x27

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL17DUB30

Rozmery ŠxVxH: 300x10x27

Popis: Úchytka z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou odolná voči vode a

oderu.

8,08 € 

Obj. kód:

úchytka Element 17, dub - masív, 350x10x27

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL17DUB35

Rozmery ŠxVxH: 350x10x27

Popis: Úchytka z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou odolná voči vode a

oderu.

9,42 € 

Obj. kód:

úchytka Element 17, dub - masív, 400x10x27

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL17DUB40

Rozmery ŠxVxH: 400x10x27

Popis: Úchytka z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou odolná voči vode a

oderu.

10,77 € 

Obj. kód:

úchytka Element 17, dub - masív, 450x10x27

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL17DUB45

Rozmery ŠxVxH: 450x10x27

Popis: Úchytka z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou odolná voči vode a

oderu.

12,12 € 

Obj. kód:

úchytka Element 17, dub - masív, 500x10x27

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL17DUB50

Rozmery ŠxVxH: 500x10x27

Popis: Úchytka z dubového masívu ošetrená špeciálnou povrchovou úpravou odolná voči vode a

oderu.

13,46 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky | Úchytky

Obj. kód:

úchytka Element 17, dub - masív, ATYPx10x27

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
UCHEL17DUB60

Rozmery ŠxVxH: ATYPx10x27

Popis: Úchytka z dubového masívu, ktorej rozmer je na mieru. Cena je za 10cm. Cize 60cm bude mať

cenu 2,69€ x 6 … 16,14€ s DPH. Maximálna dĺžka 120cm.

2,69 € 

Frézované úchytky

Obj. kód:

Frézovaná úchytka, typ č.1, pre plochy v laku, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
FRUCHTYP1L

Novinka!

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Určená pre lakované predné plochy. Na hrane zafrézovaná úchytka. Výplň = rôzne farebnosti

lakov alebo dekorov dreva. Cena za 1ks, pri napr. 2-zásuvkovej skrinke treba rátať 2ks.

13,16 € 

Obj. kód:

Frézovaná úchytka, typ č.2, pre plochy v laku, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
FRUCHTYP2L

Novinka!

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Určená pre lakované predné plochy. Na hrane zafrézovaná úchytka. Výplň = rôzne farebnosti

lakov alebo dekorov dreva. Cena za 1ks, pri napr. 2-zásuvkovej skrinke treba rátať 2ks.

13,16 € 

Obj. kód:

Frézovaná úchytka, typ č.3, pre plochy v laku, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
FRUCHTYP3L

Novinka!

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Určená pre lakované predné plochy. V ploche zafrézovaná úchytka. Výplň = rôzne farebnosti

lakov alebo dekorov dreva. Cena za 1ks, pri napr. 2-zásuvkovej skrinke treba rátať 2ks.

13,16 € 

Obj. kód:

Frézovaná úchytka, typ č.1, pre plochy v dekore, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
FRUCHTYP1D

Novinka!

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Určená pre predné plochy v drevodekore. Na hrane zafrézovaná úchytka. Výplň = rôzne

farebnosti lakov alebo dekorov dreva. Cena za 1ks, pri napr. 2-zás. skr. treba rátať 2ks.

57,59 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky | Frézované úchytky

Obj. kód:

Frézovaná úchytka, typ č.2, pre plochy v dekore, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
FRUCHTYP2D

Novinka!

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Určená pre predné plochy v drevodekore. Na hrane zafrézovaná úchytka. Výplň = rôzne

farebnosti lakov alebo dekorov dreva. Cena za 1ks, pri napr. 2-zás. skr. treba rátať 2ks.

57,59 € 

Obj. kód:

Frézovaná úchytka, typ č.3, pre plochy v dekore, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
FRUCHTYP3D

Novinka!

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Určená pre predné plochy v drevodekore. V ploche zafrézovaná úchytka. Výplň = rôzne

farebnosti lakov alebo dekorov dreva. Cena za 1ks, pri napr. 2-zás. skr. treba rátať 2ks.

57,59 € 

Nožičky

Obj. kód:

nožička TANJA, chróm, 100mm, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
NOZTANCHR

Rozmery ŠxVxH: výška 100mm

Popis: Klasická nožička s chrómovanou povrchovou úpravou s aretáciou +15mm

4,71 € 

Obj. kód:

nožička ZEN, chróm, 100mm, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
NOZZENCHR

Rozmery ŠxVxH: výška 100mm

Popis: Oválna nožička s chrómovanou povrchovou úpravou s aretáciou +15mm

8,81 € 

Obj. kód:

nožička Prisma, chróm, 250mm, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
NOZPRSMCHR250

Rozmery ŠxVxH: výška 250mm

Popis: Hranatá, chrómová, vysoká nožička vhodná na podopretie skriniek so zavesením 250mm pod

podlahy. Bez výškového nastavenia.

9,72 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky | Nožičky

Obj. kód:

nožička Prisma, chróm, 300mm, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
NOZPRSMCHR300

Rozmery ŠxVxH: výška 300mm

Popis: Hranatá, chrómová, vysoká nožička vhodná na podopretie skriniek so zavesením 300mm pod

podlahy. Bez výškového nastavenia.

11,55 € 

Obj. kód:

nožička Podpera U, chróm, 250mm, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
NOZPODUCHR

Rozmery ŠxVxH: výška 250mm

Popis: Podpera pod skrinky tvaru písmena U z 8mm hrubej ohýbanej ocele s chrómovanou

povrchovou úpravou.

49,06 € 

Osvetlenia

Obj. kód:

osvetlenie HAL CHR 30, chróm, R7-60W

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
OSVHC30CHR

Rozmery ŠxVxH: 300x40x100

Popis: Halogénové osvetlenie s chrómovanou povrchovou úpravou. Nevyžaduje transformátor.

Napájanie 230V. Odber 60W, teplá biela farba svetla. Krytie IP 23.

35,37 € 

Obj. kód:

osvetlenie LED TRIGA 72 IP44, chróm, LED

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
OSVLT72

Rozmery ŠxVxH: 330x130x28

Popis: LED diódové osvetlenie s chrómovanou povrchovou úpravou. Vyžadované trafo je v cene.

Napájanie 230V. Odber 7.2W, studená biela farba svetla. Krytie IP 44.

107,60 € 

Obj. kód:

osvetlenie LED Lucius 300, chróm, LED

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
OSVLUC30CHR

Rozmery ŠxVxH: 300x40x108

Popis: LED diódové osvetlenie s chrómovanou povrchovou úpravou. Transformátor je v cene. Odber

5W, svietivosť 300 – 350lm, neutrálna biela farba svetla. Krytie IP 44.

35,11 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky | Osvetlenia

Obj. kód:

osvetlenie LED Lucius 500, chróm, LED

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
OSVLUC50CHR

Rozmery ŠxVxH: 500x40x108

Popis: LED diódové osvetlenie s chrómovanou povrchovou úpravou. Transformátor je v cene. Odber

8W, svietivosť 550 – 600lm, neutrálna biela farba svetla. Krytie IP 44.

47,69 € 

Obj. kód:

osvetlenie LED Lucius 740, chróm, LED

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
OSVLUC74CHR

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 740x40x108

Popis: LED diódové osvetlenie s chrómovanou povrchovou úpravou. Transformátor je v cene. Odber

11W, svietivosť 550 – 800lm, neutrálna biela farba svetla. Krytie IP 44.

73,56 € 

Vypínače a zásuvky

Obj. kód:

vypínač so zásuvkou ZEN, biely

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
VYPZENBL

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Praktický vypínač so zásuvkou s krytkou. Inštalovať sa dá do zrkadlových skriniek ZEN a

PRO. Zaťaženie 16A/250V.

21,85 € 

Obj. kód:

vypínač IR sensor, čierny

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
SENiRCIE

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Infračervený senzor pohybu. Mávnutím ruky cca 5-8cm pred senzorom sa zapne aj vypne

osvetlenie v zrkadle, do ktorého je senzor zabudovaný v ráme zvačša vpravo dole.

30,71 € 

Obj. kód:

mechanický vypínač, strieborný

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
VYPMECSTR

Novinka!

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Mechanický vypínač vhodný najmä do úzkych zrkadlových rámov.

13,87 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky | Vypínače a zásuvky

Obj. kód:

ovládač svietivosti bielych LED

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
OVLBLLED

Rozmery ŠxVxH:

Popis: RF dotykový stmievač biele Led pásy. Umožňuje zapínanie/vypínanie a meniť intenzitu

svietenia LED pásov.

58,93 € 

Obj. kód:

ovládač farebného RGB LED

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
OVLRGBLED

Rozmery ŠxVxH:

Popis: Dotykový RGB rádiový ovládač pre viacfarebné RGB LED pásy. Umožňuje meniť farby, jas

svetla a  zapínanie/vypínanie RGB pásov.

59,22 € 

Vešiaky na uteráky

Obj. kód:

vešiak na uterák U, chróm, 400x25x60, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
VNUUCHR

Rozmery ŠxVxH: 400x25x60

Popis: Elegantný vešiak na uteráky z ocele s chrómovanou povrchovou úpravou.

53,91 € 

Obj. kód:

vešiak na uterák K376, chróm, 376x23x46, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
VNUK376CHR

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 376x23x46

Popis: Vešiak na uterák, chrómovaná úprava. Vhodný na bok skrinky do min. hlbky 400mm.

39,04 € 

Obj. kód:

vešiak na uterák K476, chróm, 476x23x46, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
VNUK476CHR

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 476x23x46

Popis: Vešiak na uterák, chrómovaná úprava. Vhodný na bok skrinky do min. hlbky 500mm.

45,30 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk



Doplnky | Vešiaky na uteráky

Obj. kód:

vešiak na uterák K626, chróm, 626x23x46, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
VNUK626CHR

Novinka!

Rozmery ŠxVxH: 626x23x46

Popis: Vešiak na uterák, chrómovaná úprava. Nie je vhodný na bok skrinky, vhodný je napr. na

prednú hranu dosky pod umývadlo alebo na čielko zásuvkovej skrinky širšej ako 680mm.

54,68 € 

Podpery pultov pod umývadlá

Obj. kód:

konzola Y, biela, 365x50x90, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
KONKNYBL

Rozmery ŠxVxH: 365x50x90

Popis: Pevná podpera určená na inštaláciu pod pulty ELEMENT. Túto podperu nie je nutné použiť ak

pod pult plánujete použiť zásuvkovú skrinku Element 12

54,01 € 

Obj. kód:

konzola L, biela, 300x140x76, 1ks

Cena v € s DPH za 1ks: 

Názov:
KONSPHBL

Rozmery ŠxVxH: 300x140x76

Popis: Konzola s nosnosťou max. 50kg (stena z plných tehál).

21,68 € 

Uvedené ceny sú maloobchodné odporúčané ceny s DPH v €. Ceny platia až do vydania nového katalógu. Pre aktuálny katalóg prosím navštívte náš web na www.kronzi.sk





Váš predajca: Naše kontakty:
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