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Platnost letáku do 30.6.2015

NOVÝ DOMOV sedačky,
kuchyně, 
ložnice ...

4.550,-
akční cena:

rozkládacírohová sedačka MAX
- rozměr 203 x 140 x 75 cm, po rozložení 203 x 127 cm
- sedák bonell + PUR
- v akci v látkách dle vyobrazení Inari 28 / 22 a MAX karo
-  za příplatek 300 Kč též v látkách Inari, 

Sawana, Madryt, Elefant, Falco, HC, 
Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito

6.850,-
zaváděcí cena:

skříň PORTO 203
- barva bílá + černé sklo
- rozměr 203 x 61 x 215 cm za 8.350 Kč
-  v nabídce též rozměr 250 x 61 x 215 cm za 10.770 Kč  (Porto 250)

8.350,-
akční cena:

obývací stěna RiTa
 - barva bílá + sonoma lanýžová
 -  rozměry: vitrína 60 x 35 x 188,  

TV stolek 138 x 42 x 37,  police 150 x 21 x 25, 
skříňka 60 x 31 x 111 cm 

kuchyně MIRAGE 200
- dřez samostatně za 1.590 Kč, spolu s kuchyní pouze za 1 Kč
-  kuchyně se skládá z 80 dřezová, 60 se šuplíkem, 60 výklop a 

police, 80 horní, 60 nad digestoř
- barva wenge + mléčný dub, korpus bílý
- pracovní deska 60 cm v ceně, výška horních skříněk 58 cm
- cena bez spotřebičů a vodovodní baterie

5.999,-
akční cena:

kuchyně 5999 Kč  
+ dřez 1 Kč  

= 6.000 Kč celkem

Ke kuchyni

DŘEZ ZA 1 Kč!
1.590,-
dřez dnhs  

Vše z tohoto akčního letáku můžete objednat na prodejně Poděbrady nebo  e-mailem: info@nabytek-interarch.cz



rohová sedačka ALEXIA
- rozměr 270 x 220 x 93 cm, plocha po rozložení 120 x 200 cm
- sedák vlnovcová pružina + PUR
- v akci v látce Falco 8 nebo Nubuk 26
-  za příplatek 1000 Kč též v látkách Inari, Sawana, Madryt, 

Elefant, Falco, HC, Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito

17.330,-
zaváděcí cena:

obývací stěna FLOW II 

kuchyně 180, LUIZA kuchyně 240, FRESH

postel 160, QUADRI

postel 180, TERANO 

postel 180, WENGA II

obývací stěna EVORA

7.250,-
akční cena: 8.550,-

akční cena:

pohovka KUBUS
- rozměr 100 x 87 x 90 cm, po rozložení 196 x 100 cm
- v akci látky Sawana 21 / polštář New York, nebo Rito 27 / 11
-  za příplatek 300 Kč též v látkách Inari, Sawana, Madryt, 

Elefant, Falco, HC, Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito

4.790,-
akční cena:

rozkládací

rozkládací

rozkládací
úložný prostor

úložný prostor

úložný prostor

- barva dub SanRemo
-  rozměry: vitrína 60 x 30 x 183,  

TV stolek 138 x 42 x 43, police 138 x 18 x 20,  
skříňka 60 x 30 x 111 cm

- LED osvětlení za příplatek 470 Kč (celkem za obě vitríny)

komoda 3.650 Kč

- barva antracit lesk + alpská bílá
-  obývací stěna má v balení jak závěsy pro zavěšení na stěnu,  

tak nožičky pro postavení na podlahu (stejné jako komoda)
-  v sestavě 2x TV stolek 120 x 40 x 32 cm,  

2x vitrína 40 x 29 x 122, 2x police 90 x 20 x 10 cm
- možno dokoupit komodu 135 x 40 x 88 cm

led OSVĚTleNÍ 
V CeNĚ

lesK

posledních 20 ks skladem!

novinka

- barva dub Sonoma + láva (antracit) 
-  sestava: 2x dolní 50 se šuplíkem,  

80 dřezová, 2x horní 30, 2x regál 20, horní 80
- skříňku nad digestoř 60 možno dokoupit za 940 Kč
-  ke kuchyni nabízíme pracovní desku dle vyobrazení 2x 50 cm za 600 Kč
- výška horních skříněk 72 cm, korpus láva (antracit)
-  hrana dvířek z jedné vnitřní strany zkosená pro snazší otevírání

6.250,-
akční cena:

10.990,-
akční cena:

8.660,-
akční cena:

6.990,-- vnější rozměr 232 x 175 x 106 (31) cm
- rošt v ceně
- plocha pro matraci 160 x 200 cm (nebo 2 ks 80 x 200)
- potah černá koženka s bílým prošitím

- rozměr 216 x 186 x 100
-  vhodná matrace 180x200 nebo 2 ks 90x200 cm, rošt není v ceně
- nabízíme též v rozměru 160 x 200 cm včetně roštu za 8.250 Kč
- potah bílá koženka

- rozměr 210 x 190 x 105 cm
- dřevěné bočnice a čela barva wenge, rám kov barva aluminium
- plocha na matraci 180 x 200 cm (nebo 2 ks 90 x 200)

VčEtNě 
rOštu

DEtAil 
prOšití

noční stolek 
TERRANO NS

1 850 Kč

- rozměr: 47 x 49 x 46 cm
- potah bílá koženka

6.990,-
akční cena:

6.990,-
akční cena:

5.660,-
akční cena:

dětský pokoj dino
- na výběr barvy jasan + zelená a javor + bílá
-  v ceně sestavy: postel 90 se dvěmi šuplíky 204 x 62 x 96 cm,  

regál 59 x 176 x 25 cm, police 204 x 39 x 25 cm, skříň s policí a šatní tyčí 90 x 191 x 55 cm
- rošt a matrace 90x200 nejsou v ceně
-  k zelené barvě možno dokoupit PC stolek 104 x 76 x 50 cm za 1.750 Kč

- 55 x 39 x 41 cm 

stolek SIMPLE 

1.350 Kč

- rozměr: 49 x 46 x 65 cm
- černý kov + sklo
- v nabídce též bílá barva

rošt ROLLER
-   laťový rošt pro postele 80 x 200 

nebo 90 x 200 cm
-  14 dřevěných latí 6,5 cm šíře, 

tloušťka cca 1,8 cm350,-

pohovka ZIG ZAG
-  rozměr 198 x 88 x 95 cm, po rozložení 116 x 198 cm
- na výběr červená, fialová a zelená dle vyobrazení 
- sedák bonell + PUR
- úložný prostor

5.880,-
akční cena:

rozkládací rohovka RIMINI
- rozměr 234 x 141 x 88 cm, po rozložení 198 x 144 cm
- sedák PUR + bonell
-  uvedená cena platí na vyobrazenou látku Inari 95 

/ 91 a Inari 28 / 22, za příplatek 740 Kč možno též 
v látkách Inari, Berlin, Sawana, Nubuk,Madryt, HC, 
Andre, Casablanca, Falco, Elefant, Sawana Karo

rozkládací

úložný prostor

12.250,-
akční cena:

lavice 
LOUVRE

- rozměr 143 x 51 x 68 cm
- výška sedáku 45 cm
- potah šedá látka dle obrázku

5.440,-
akční cena:

noční stolek  
ET-920

1.450 Kč

-  cena za sestavu dle náčrtku: 2x dolní 60 se šuplíkem,  
60 pod dřez, 2x 60 horní, 60 horní dvouvýklop, 60 nad digestoř

- barva šedá platina korpus, douglaska bělená / hnědá
-  možno dokoupit další skříňky  

a vytvořit si vlastní sestavu 
-  pracovní desku Travertin světlý 180 cm  

možno dokoupit za 990 Kč/ks 
- úchyt kovový reling

rozkládací

úložný prostor

sedací souprava GREG
- pohovka 200 x 95 x 100 cm, po rozložení 200 x 122 cm
- pohupovací  křeslo 65 x 75 x 100 cm
- v akci látka Inari 95 / 91 dle vyobrazení
-  za příplatek 300 Kč pohovka, 150 Kč křeslo též v látkách Inari, Sawana, 

Madryt, Elefant, Falco, HC, Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito

2.850,-
křeslo:

6.350,-
pohovka:

obývací stěna LUSSO
- barva dub SanRemo tmavý + bílý lesk
- délka 280 cm, výška 200 cm, prostor na TV stolek 120 cm
- osvětlení není v ceně, možno doobjednat za příplatek 500 Kč

lesK

10.660,-
akční cena:

VYLEPŠENÉ PROVEDENÍ

Inari 95 / 91

Inari 28 / 22 

Vše z tohoto akčního letáku můžete objednat na prodejně Poděbrady nebo  e-mailem: info@nabytek-interarch.cz



2.250 Kč 3.450 Kč 4.990 Kč

BRAVO 1
53 x 39 x 87 cm

BRAVO 2
96 x 39 x 87 cm

BRAVO 5
138 x 39 x 87 cm

komoda NOVI 120
- rozměr 120 x 44 x 82 cm
- akční barva dub SanRemo + bílý lesk

2.750 Kč

komoda NOVI 60
- rozměr 60 x 44 x 82 cm
- akční barva dub SanRemo + bílý lesk

1.550 Kč

komoda NOVI 80
- rozměr 80 x 44 x 82 cm
- akční barva dub SanRemo + bílý lesk

2.150 Kč

skříň TOKYO 5

postel 180, CHAMPAGNE
jídelní set 
MUNCHEN

předsíň RUDOLF

skříň ECO 2DL
- rozměr 203 x 61 x 215 cm
- barva dub sonoma + zrcadlo, nebo wenge + zrcadlo

- materiál kov, černá barva
- vnější rozměr 208 x 190 x 109 cm,
- plocha na matraci 180 x 200 cm

- rozměr 98 x 25 x 180 cm
- barva dub sonoma + bílá
- na výběr též barva ořech jádrový + bílá

- barva dub lefkas + zrcadlo, posuvné dveře
- za 5.750 rozměr 150 x 60 x 195 cm
- v nabídce též rozměr 200 x 60 x 195 za 6.990 Kč

Ceny jsou včetně DPH. Záruka na zboží je 24 měsíců. Pokud zboží není  na prodejně, je možné jej objednat.  
Za případné tiskové chyby neručíme. Přijďte si Váš nový nábytek prohlédnout do našich prodejen:

8.350,-
akční cena:

5.850,-
akční cena:

4.250,-
akční cena:

BílÝ 
lESK

- barva dub sonoma
- rozměr stolu 140 x 80 x 75 cm, lavice 2ks 140 x 37 x 45 cm
- za 1.790 Kč je stůl, lavice 2 ks dohromady 890 Kč

1.790,-
Stůl 140 x 80

1.750,-

kancelářská židle Q-099 dětská židle Q-048
- rozměr 42 x 40 x 82-94 cm
-  černá koženka + síťovaná látka zelená, 

růžová nebo modrá

- rozměr 40 x 38 x 77-88 cm
-  potah látka květy dle 

vyobrazení

1.650,-
akční cena:

1.050,-
akční cena:
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1.220,-konferenční stolek VISTA
- rozměr 105 x 55 x 43 cm
-  černý kov + tvrzené sklo 

s designovým obrázkem Eiffelovy věže, v nabídce i jiné motivy viz katalog

INTERARCH nábytek
Revoluční 469/2, 290 01 PODĚBRADY 
tel. 325 626 570, 776 671 500 
info@nabytek-interarch.cz 
www.nabytek-interarch.cz


