
sestava PICO + PAYSANE® sedák masiv

garance
NEJNIŽŠÍ
CENY

FIVE

DALLAS

VENETA®

DUNA BASSA

sestava FAMILY 120 rs + DUNA BASSA

stůl PICO

1.490Kč

990Kč

PAYSANE®
960Kč

1.350Kč

1.350Kč

2.590Kč

®

VŽDY O SKOK VPŘED
stima

• SUPER CENA
• NOVINKA
• AKČNÍ NABÍDKA
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DUNGA

1.190Kč
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90x65x77 cm
deska lamino 18 mm
hrana ABS
nohy masiv 4,5x4,5cm
možnost individuálních
rozměrů
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sedák látka / masiv

nový odstín v nabídce
další najdete v našem 
hlavním katalogu

stůl FAMILY 120 rs  - 2.620 Kč
www.stima.cz



LARISSA

sestava PINETA

MOD. 490 CHIARA

 DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv

sestava
stůl CLASSIC (DM 016) + židle MOD490

 BOROVICE        masiv
3.790Kč

1.790Kč 3.590Kč890Kč

• rozměr stolu: 118x75cm, výška: 73cm • dodáváme pouze v demontu jako set (1x stůl, 4x židle).

do vyprodání skladových zásob původní cena: 2.390Kč

potahové látky
BEKY LUX BOLTON NEW
CARABU DELGADO

GENEZA soft LIMA
MIRON MYSTIC
SOREL TRISTAN

koženka FOCUS
Náhledy látek najdete v hlavním katalogu na stránkách 62-63.

regina
marrone

potahová látka

sedák masiv - skladem
dodání 1 - 4 týdny

sedák látka - čalouníme
dodání 4 - 6 týdnů

stůl CLASSIC
140x90cm - 15.880 Kč

       160x90cm - 16.930 Kč
       180x90cm - 18.940 Kč
       200x90cm - 20.500 Kč



křesílko GURU

 DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv • DUB       masiv

RAGGIO

sestava
stůl GAMBA (DM 017) + židle CHIARA masiv

sestava
stůl RAGGIO + křesílko GURU masiv

3.360Kč 2.960Kč

130x85x77 cm - 17.960 Kč
150x85x77 cm - 19 920 Kč
deska masiv 25 mm
nohy masiv 12x6cm
možnost individuálních
rozměrů

od 17.960Kč
masivsedák a opěrka koženka

koženka
biancopotahová látka

detail rohu stolu stohovatelné

stůl GAMBA
120x80cm - 14.550 Kč
140x90cm - 15.880 Kč

       160x90cm - 16.930 Kč
       180x90cm - 18.940 Kč
       200x90cm  - 20.500 Kč



GLENDA newEVA

IRINA BISTRO LORENA

• SUPER CENA
• NOVINKA
• AKČNÍ NABÍDKA

2.490Kč 2.690Kč

nero beige tortora bianco kov
chrom

odstíny koženky

antracitebeige tortora bianco kov
chrom

odstíny koženky

antracite

beigetortora

bianco
nero

beige
bianco

tortora

potahové látky
BEKY LUX BOLTON NEW
CARABU DELGADO

GENEZA soft LIMA
MIRON MYSTIC
SOREL TRISTAN

koženka FOCUS
Náhledy látek najdete v hlavním katalogu na stránkách 62-63.

stůl RAVENNA
1.090Kč 1.090Kč 1.290Kč

sedáky židlí vám očalouníme do těchto látek è

od 990Kč

samostatná podnož 990 Kč

podnož + deska sklo 8mm, Ø 90cm 1.690 Kč

podnož + deska lamino 25mm dle katalogu

sestava RAVENNA + BISTRO

Uvedené akční ceny jsou včetně DPH. Drobná barevná odlišnost masivního dřeva a lamina je možná, totéž platí pro originální sortiment a fotografie v katalogu. Změny v letáku vyhrazeny. ©2019 ITTC STIMA spol. s r.o.
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