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L/P

MISTY Rohová sedací souprava SEGM. 1,5 OTL + SEGM. 3RP
š*v*h: 320*79/120*185 cm, výška sedu: 44,5 cm,  hloubka sedu: 58/76/102 cm
noha kovová černá mat výška 15 cm

SEGM.2,5R L/P

š*v*h: 175*79/120*113 cm

SEGM.3R L/P

š*v*h: 205*79/120*113 cm

SEGM.1HT L/P

š*v*h: 125*79/120*112 cm

SEGM.1OT L/P

š*v*h: 100*79/120*185 cm

SEGM.1,5OT L/P

š*v*h: 115*79/120*185 cm

SEGM.H

š*v*h: 112*79/120*112cm

SOF. 3,5R

š*v*h: 248*79/120*113 cm

plocha pro spaní: 102*200 cm

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-suprava-misty/


5

CHICAGO

FOT. 1,5 BF

š*v*h: 125*105*103cm

FOT. 1,5RE

š*v*h: 125*105*103 cm

SEGM. 1,5BB

š*v*h: 79*105*103 cm

SEGM.BOX MEDIA

š*v*h: 49*105*103 cm

SEGM. 1,5RE BB

š*v*h: 79*105*103 cm

SEGM. 1,5BF L/P

š*v*h: 102*105*103 cm

SEGM. 1,5 RE L/P

š*v*h: 102*105*103 cm

SEGM1,5OT L/P

š*v*h: 102*105*182 cm

SEGM. H 2 PANAROMA

š*v*h: 126*105*126 cm

SEGM.H1

š*v*h: 105*105*105 cm
SEGM.1 HT L/P

š*v*h: 125*105*140 cm

POHOVKA 2,5 W

š*v*h: 205*105*103 cm

SEGM. 2,5W L/P

š*v*h: 182*105*103 cm
plocha pro spaní: 135*195 cm

plocha pro spaní: 135*195 cm

Rohová sedací souprava SEGM.2,5WL  + SEGM. H2 + SEGM. 1,5 BB + SEGM. 1,5 RE
š*v*h: 308*105*307 cm, výška sedu 43 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 135*195 cm, noha PC černá z plastu výška 3 cm

L/P

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-chicago/
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TALISMAN

BARCELONA

Rohová sedací souprava, SEGM.3WL+SEGM.1,5 BB+SEGM.1,5 REP
š*v*h: 276*100*277 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 120*207 cm, noha kovová černá mat výška 12 cm

L/P

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmKELLY

Rohová sedací souprava SEGM. 1HTKL + SEGM. HK + SEGM. 2,5W BOK BKP  
š*v*h: 261*87/100*212 cm, výška sedu: 43 cm, hloubka sedu: 55/74 cm,
plocha pro spaní: 140*198 cm, noha dřevěná výška 10 cm

Rohová sedací souprava, SEGM.3 BF+SEGM.H1N+SEGM.3R  
š*v*h: 313*87/101*313 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 130*240 cm, noha kovová výška 10 cm

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-s-funkci-relax-talisman/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-barcelona/
https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-sedaci-souprava-s-uloznym-prostorem-kelly/
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Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmSVAN Rohová sedací souprava, NAR.3W/2OT  

š*v*h: 272*78/104*212 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm, noha kovová černá mat výška 10 cm

TESLA Rohová sedací souprava NAR. BOK A 3W/2OTB 
š*v*h: 262*86/99*206 cm, 
plocha pro spaní: 123*197 cm

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmHAITI NAR.2R/1OT

š*v*h: 240*74/98*172 cm, 
plocha pro spaní: 140*216 cm

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-tesla-3w-2otb-bok-a-akce-a0-stark-82/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-prava-svan/
https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-rozkladaci-haiti/
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MASTER Možnost očalounit záda

„Vyrobíme sestavu přesně podle Vašich představ“

3+1+1 

L/P

A B C

Roh 2S
š*v*h: 95*90*95 cm

OT 1
š*v*h: 70*90/100*170 cm

OT 2
š*v*h: 92*90/100*180 cm

Taburet pevný prvek
š*v*h: 64*45*88 cm

Taburet s úlož. prostorem
š*v*h: 64*45*88 cm

Jednosed 1S(70)
š*v*h: 70*90/100*95 cm

Bok-P/LA, B, C
š*v*h: 26/18/11*58*85 cm

Dvojsed 2S(110)
š*v*h: 110*90/100*95 cm

Dvojsed 2S(140)
š*v*h: 140*90/100*95 cm

Trojsed 3S
š*v*h: 200*90/100*95 cm

Roh 1R
š*v*h: 95*90/100*95 cm

Dvojsed 2P(110)
š*v*h: 110*90/100*95 cm

Jednosed 1P(70)
š*v*h: 70*90/100*95 cm

Trojsed 3R
š*v*h: 200*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 120*195 cm

Trojsed 3P
š*v*h: 200*90/100*95 cm

Dvojsed 2R(140)
š*v*h: 140*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 125*135+ 55 cm

Dvojsed 2P(140)
š*v*h: 140*90/100*95 cm

(polohovatelné záhlavníky) (pevné záhlavníky)

(pevné nebo polohovatelné záhlavníky)

Modulová sedací souprava BOK B+2S140+ROH2S+3R+OT2
š*v*h: 387*90/100*253/180 cm, výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 54 cm, plocha pro spaní: 120*195 cm

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-rozkladaci-haiti/
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SOLO II

ROXI

ALFA

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*95/105*180 cm, výška sedu 45 cm,
hloubka sedu 56 cm, plocha pro spaní: 128*195 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 260*95/105*180 cm, výška sedu 45 cm,
hloubka sedu 56 cm, plocha pro spaní: 130*195 cm

Rohová sedací souprava
š*v*h: 252*95/105*180 cm, výška sedu 46 cm,
hloubka sedu 56 cm, plocha pro spaní: 130*195 cm

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-leva-roxi/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-modroseda-leva-solo-ii/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rozkladaci-alfa/


10

SARA

ALEX

BRUNO

Pohovka
š*v*h: 200*100*95 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

Pohovka
š*v*h: 230*100*100 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm, plocha pro spaní: 160*200 cm

Pohovka
š*v*h: 230*100*100 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm ,plocha pro spaní: 160*200 cm

A

A

A

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-alex/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-zluta-bruno/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-uloznym-prostorem-a-rozkladem-sara/
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ORION I Rohová sedací souprava 
š*v*h: 245*90/103*180 cm,
plocha pro spaní: 128*190 cm

3+1+1 

KANON Rohová sedací souprava s 1 bokem 
š*v*h: 270*100*210 cm,
plocha pro spaní: 125*200 cm

L/P

3+1+1 

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 54 cm

výška sedu: 45 cm
hloubka sedu: 54 cm

ADA křeslo,
š*v*h: 75*95*85 cmADA Pohovka, 

š*v*h: 205*95*93 cm,
plocha pro spaní: 125*186 cm

IRYS Pohovka
š*v*h: 220*100*100 cm, 
plocha pro spaní: 160*200 cm

A

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 57 cm

výška sedu: 44 cm
hloubka sedu: 45 cm

výška sedu: 50 cm
hloubka sedu: 58 cm

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-s-vysokym-operadlem-kanon/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-s-vysokym-operadlem-orion-i/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-ada/
https://www.jamall.cz/kreslo-calounene-ada/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznim-prostorem-irys/
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IBIZA II
Rohová sedací souprava, 
š*v*h: 275*80/98*210 cm,
výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 130*200 cm

IBIZA I

Křeslo 1/2B TaburetIBIZA  3/2BIBIZA  2/2B

IBIZA III
š*v*h: 278*80/98*172 cm š*v*h: 274*80/98*239 cm

š*v*h: 50*47*50 cmš*v*h: 225*80/98*99 cmš*v*h: 170*80/98*99 cmš*v*h: 115*80/98*99 cm

plocha pro spaní: 130*210 cm plocha pro spaní: 130*200 cm

IBIZA E
š*v*h: 99*80/98*99 cm 

IBIZA OT/PB
š*v*h: 103*80/98*172 cm

IBIZA 2/B nebo 2/PB
š*v*h: 140*80/98*99 cm 

IBIZA OT/BK
š*v*h: 100*80/98*210 cm 

IBIZA 3/B nebo 3/FB
š*v*h: 195*80/98*99 cm 

IBIZA 3(165)
š*v*h: 165*80/98*99 cm

IBIZA 1/P
š*v*h: 72*80/98*99 cm

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-prava-ibiza-ii/
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BARI I

Křeslo 1/2B TaburetBARI  3/2BBARI  2/2B

BARI III
š*v*h: 271*80/98*199 cm

š*v*h: 50*42*50 cmš*v*h: 220*80/98*99 cmš*v*h: 165*80/98*99 cm

BARI 3/B nebo 3/FB BARI 3 nebo 3/P BARI E BARI OT/BK BARI OT/PB

š*v*h: 109*80/98*99 cm

š*v*h: 
74*80/98*99 cm

š*v*h: 
100*80/98*99 cm

š*v*h: 
172*80/98*99 cm

š*v*h: 
146*80/98*99 cm

š*v*h: 
99*80/98*99 cm

š*v*h: 
122*80/98*99 cm

š*v*h: 
100*80/98*172 cm

BARI II
š*v*h: 271*80/98*221 cm

plocha pro spaní: 128*200 cm plocha pro spaní: 128*200 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 272*80/98*172 cm, 
výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 60 cm,
plocha pro spaní: 128*215 cm

L/P

BARI 1/PBBARI 1/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-bari-i/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-bari-ii/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-bari-iii/
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3 2B

š*v*h: 235*89/105*94 cm

3B

š*v*h: 215*89/105*94 cm
3

š*v*h: 195*89/105*94 cm
2 2B

š*v*h: 170*89/105*94 cm

1 2B

š*v*h: 105*89/105*94 cm

1B

š*v*h: 85*89/105*94 cm

1

š*v*h: 66*89/105*94 cm

E

š*v*h: 94*89/105*94 cm

2B

š*v*h: 150*89/105*94 cm

2

š*v*h: 130*89/105*94 cm
plocha pro spaní: 128*132 cm

š*v*h: 150*89/105*94 cm
2 FB

š*v*h: 130*89/105*94 cm
2F

plocha pro spaní: 128*132 cm

OT B

š*v*h: 94*89/105*167 cm

OT BK

š*v*h: 100*89/105*185 cm

š*v*h: 252*89/105*185 cm, 
plocha pro spaní: 128*190 cm 

AMELIA Rohová sedací souprava
š*v*h: 389*89/105*244/185 cm, výška sedu: 45 cm, 
hloubka sedu: 60 cm, plocha pro spaní: 128*190 cm

L/P

„Vyrobíme sestavu přesně podle Vašich představ“

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-svetla-hneda-leva-amelia/
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VIKI

L/P

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmFLEX

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 225*105*160 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 50 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 218*90/105*166 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 57 cm, 
plocha pro spaní: 127*196 cm

MEGAN Rohová sedací souprava
š*v*h: 238*90/105*166 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 127*196 cm

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-seda-uni-megan/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-hneda-uni-flex/
https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-prava-viki/
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KRETA

YORK

Rohová sedací souprava
š*v*h: 245*90*160 cm, výška sedu: 43, hloubka sedu: 51/72 cm, 
plocha pro spaní: 140*200 cm

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmBIANCA

Pohovka  
š*v*h: 238*92/105*95 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 126*195 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 236*92/107*166 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 57 cm, 
plocha pro spaní: 127*196 cm

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-kreta-rohova-uni-sk-a-bonel-castel-97-akce/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-york-leva-gemma-86/
https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-bianca-sk-a/
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Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmBONO Rohová sedací souprava  

š*v*h: 225*91/109*170 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 130*204 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 273*83/100*210 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 60 cm, 
plocha pro spaní: 130*200 cmCALIPSO II

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmVENETO Rohová sedací souprava  

š*v*h: 285*80/97*195 cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 57 cm
plocha pro spaní: 128*200 cm

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-prava-calipso-ii/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-svetla-seda-uni-bono/
https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-s-bokem-veneto/
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VIENNA IV  
š*v*h: 340*89/105*178/165 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm
plocha pro spaní: 120*275 cm

A

L/P

Křeslo
š*v*h: 100*89/105*95 cm

Dvojsed s úl.prostorem
š*v*h: 150*89/105*95 cm

Dvojsed s rozkladem
š*v*h: 150*89/105*95 cm

plocha na spaní 120*150 cm

Sed bez boků
š*v*h: 75*89/105*95 cm

Taburet otevírací 
š*v*h: 60*45*60 cm

Bok 
š*v*h: 20*61*95 cm

Otoman s úl. prostorem 
š*v*h: 75*89/105*165 cm

Otoman XXL s úl. prostorem
š*v*h: 93*89/105*178 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*89/105*93 cm

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-sedaci-souprava-s-2x-uloznym-prostorem-prava-stribrito-seda-vi/
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GASTO Rohová sedací souprava š*v*h: 240*89/105*168 cm,
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm

A

L/P

Úložný prostor

Sed bez boků
š*v*h: 68*89/105*95 cm

Dvojsed s rozkladem
š*v*h: 135*89/105*95 cm

Bok
š*v*h: 18*61*95 cm

Otoman s úl. prostorem 
š*v*h: 87*89/105*168 cm

plocha pro spaní: 120*135 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*89/105*93 cm

Křeslo
š*v*h: 94*89/105*95 cm

Taburet otevírací
š*v*h: 60*45*60cm

Dvojsed s úl.prostorem
š*v*h: 135*89/105*95 cm

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-sedaci-souprava-s-uloznym-prostorem-leva-seda-gasto/
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MARCO IV š*v*h: 340*90/105*178/165 cm, 
výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*276 cm

A

L/P

Sed bez boků
š*v*h: 75*90/105*95 cmš*v*h: 75*90/105*95 cm

Dvojsed s rozkladem
š*v*h: 150*90/105*95 cm

Bok

š*v*h: 20*61*95 cm

Otoman s úl.prostorem
š*v*h: 95*90/105*165 cm

Otoman XL s úl.prostorem
š*v*h: 93*90/105*178 cmplocha pro spaní: 120*150 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*90/105*93 cm

Křeslo
š*v*h: 100*90/105*95 cm

Taburet otevírací
š*v*h: 60*44*60cm

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-leva-l-p-akcni-latky-sk-0-marco-iv/
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BLANKO I š*v*h: 340*90/105*178/165 cm,
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm, 
plocha pro spaní: 120*280 cm

A

L/P

Úložný prostor

Sed bez boků
š*v*h: 75*90/105*95 cm

Dvojsed s rozkládem
š*v*h: 150*90/105*95 cm

Bok
š*v*h: 20*61*95 cm

Otoman XL s úl. prostorem 
š*v*h: 93*90/105*168 cmplocha pro spaní: 120*150 cm

Rohový díl
š*v*h: 93*90/105*93 cm

Křeslo
š*v*h: 100*90/105*95 cm

Taburet otevírací
š*v*h: 60*45*60cm

Otoman S úl. prostorem
š*v*h: 95*90/105*95 cm

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-souprava-s-uloznym-prostorem-prava-blanko/
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Taburet otvírací 60/60 
š*v*h: 60*42*60 cm

Taburet otvírací 92/50
š*v*h: 92*42*50 cm Křeslo 

š*v*h: 95*88/105*95 cm

2 bez boků rozkládací  
š*v*h: 150*88/105*95 cm

plocha pro spaní: 120*150 cm

2 bez boků s úložným prostorem
š*v*h: 150*88/105*95 cm

1 bez boků s úložným prostorem
š*v*h: 75*88/105*95 cm

Roh pevné záhlavníky  
š*v*h: 93*88*93 cm

Otoman s úložným 
prostorem

š*v*h: 95*88/105*165 cm

Otoman XL s úložným
prostorem

š*v*h: 95*88/105*195 cm

Bok 18 - 28  
š*v*h: 18*61*95 / 28*61*95 cm

VERA Rohová sedací souprava
š*v*h: 275*88/105*195 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55 cm,
plocha pro spaní: 120*200 cm

A

L/P

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-sedaci-souprava-prava-s-uloznym-prostorem-vera/
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L/P

L/P

L/P

MILANO CLASSIC 

MILANO MEGA

MILANO MINI Rohová sedací souprava 
š*v*h: 252*86/105*165 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55cm,
plocha pro spaní: 130*200 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 325*86/105*165/216 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55cm,
plocha pro spaní: 130*260 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*86/105*216 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 55cm,
plocha pro spaní: 125*200 cm
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COMFORTI CLASSIC 

COMFORTI MEGA

COMFORTI MINI Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*175 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*195 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*175/207 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*260 cm

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*207 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*195 cm

L/P

L/P

L/P
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ONTARIO Rohová sedací souprava
š*v*h: 255*95/104*195 cm, výška sedu: 44 cm, 
hloubka sedu: 57 cm, plocha pro spaní: 120*198 cm

A

ASPEN

BRAVA

Pohovka 
š*v*h: 220*90*98 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 52 cm, 
plocha pro spaní: 143*190 cm

Pohovka 
š*v*h: 196*92*98 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 52 cm,
plocha pro spaní: 143*196 cm

A

A

Rohová sedací souprava 
š*v*h: 265*95/105*207 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58cm,
plocha pro spaní: 128*195 cm

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-rozkladaci-seda-prava-ontario/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-uloznym-prostorem-a-rozkladem-aspen/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-uloznym-prostorem-a-rozkladem-brava/
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A

L/P

TREVOR Rohová sedací souprava B300L+T00RC
š*v*h: 280*79/86*225 cm, výška sedu 44 cm, hloubka sedu 55 cm 

B300L/R
š*v*h: 178*79/86*101 cm

FB300L/RS
š*v*h: 178*79/86*101 cm

CH00L/R
š*v*h: 102*79/86*168 cm

E100
š*v*h: 55*79/86*101 cm

B 150L/R
š*v*h: 104*79/86*101 cm

E150
š*v*h: 78*79/86*101 cm

E300
š*v*h: 156*79/86*101 cm

FE300S
š*v*h: 156*79/86*101 cm

C200
š*v*h:154*79/86*101 cm

C300
š*v*h: 200*79/86*101 cm

EK00
š*v*h: 99*79/86*99 cm

EK01
š*v*h: 114*79/86*114 cm

T00L/RC
š*v*h: 102*79/86*225 cm

P000
š*v*h: 80*43*60 cm

C2EL/R
š*v*h: 154*79/86*101 cm

C2E2
š*v*h: 154*79/86*101 cm

CE3EL/RC
š*v*200*79/86*101 cm

C3E2
š*v*h: 200*79/86*101 cm

B150EL/R
š*v*h: 104*79/86*101 cm

B3L/R
š*v*h: 178*79/86*101 cm

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-trevor/
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A

L/P

EVORA Rohová sedací souprava B300L+T00R
š*v*h: 301*79/86*226 cm, výška sedu 45 cm, hloubka sedu  55 cm

B300L/R
š*v*h: 190*79/86*102 cm

E100
š*v*h: 57*79/86*102 cm

E150
š*v*h: 79*79/86*102 cm

E300
š*v*h: 158*79/86*102 cm

FE300S
š*v*h: 158*79/86*102 cm

C200
š*v*h: 176*79/86*102* cm

C300
š*v*h: 224*79/86*101 cm

B 150L/R
š*v*h: 112*79/86*102 cm

FB300L/RS
š*v*h: 190*79/86*102 cm

Ek00
š*v*h: 102*79/86*102 cm

 EK01
š*v*h: 112*79/86*112 cm

T00L/R
š*v*h: 111*79/86*226 cm

CH00L/R
š*v*h: 111*79/86*170 cm

P000
š*v*h: 80*43*60 cm

C2EL/R
š*v*h: 176*79/86*102 cm

C2E2
š*v*h: 176*79/86*102 cm

C3EL/R
š*v*h: 224*79/86*102 cm

C3E2
š*v*h: 224*79/86*102 cm

B150EL/R
š*v*h: 112*79/86*102 cm

B3EL/R
š*v*h: 190*79/86*102 cm

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-evora/
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A

L/P

MONZA Rohová sedací souprava B3EL+TOOR
š*v*h: 285*85/103*226 cm, výška sedu 48 cm, hloubka sedu  55 cm

E100
š*v*h: 57*85*102 cm

E150
š*v*h: 79*85*102 cm

E300
š*v*h: 156*85*102 cm

FE300S
š*v*h: 156*85*102 cm

C200
š*v*h: 141*85*102 cm

C300
š*v*h: 184*85*102 cm

B150L/R
š*v*h: 93*85*102 cm

FB300L/RS
š*v*h: 170*85*102 cm

B300L/R
š*v*h: 170*85*102 cm

Ek00
š*v*h: 102*85*102 cm

C3EL/R
š*v*h: 184*85*102 cm

C3E2
š*v*h: 184*85*102 cm

B150EL/R
š*v*h: 93*85*102 cm

B3EL/R
š*v*h: 170*85*102 cm

CH00L/R P000 C2EL/R C2E2EK01 T00L/R
š*v*h: 115*85*115 cm š*v*h: 115*85*226 cm š*v*h: 101*85*170 cm š*v*h: 80*43*60 cm š*v*h: 141*85*102 cm š*v*h: 141*85*102 cm

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rohova-monza/
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L/P

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmNOTTI Rohová sedací souprava  

š*v*h: 235*85/103*176 cm, výška sedu: 41 cm, hloubka sedu 58 cm,
plocha pro spaní: 120*190 cm

L/P

L/P

L/P

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cm

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cm

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cm

MODERN

PANAMA

ATLANTA

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 225*90*170 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu 50 cm,
plocha pro spaní: 130*190 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 260*85*180 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu 60 cm,
plocha pro spaní: 130*190 cm

Rohová sedací souprava  
š*v*h: 190*85/100*280 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu 57 cm,
plocha pro spaní: 126*215 cm
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OPAL S01/S02 Rohová sedací souprava
š*v*h: 278*84/100*200 cm, výška sedu 43 cm, hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 120*226 cm

L/P

OPAL S03/S04

11
85
7

143

F*

(26F*+43B*)

278

2
0
0

278

2
0
0

S05 - 

S06 - (40L*+50+27F*)

(26F*+ 50+41L*)S03 - (42B*+28F*+50+41L*)    

S04 - (40L*+50+28F*+43B*)

278

2
2
4

354

2
0
0

2
2
4

L L

S 01 -

57

278

2
0
0

(42B*+27F*)S 02 -
F - funkce rozkladu

plocha pro spaní: 118*226 cm

S03 S05

354

2
0
0

2
2
4

L
S04

Legenda

26F*
Trojsed 1RL

27F*
Trojsed 1RP

42B*

Lenoška
1RLL

28F*
Trojsed bez R

40L*

Lenoška
pravá

43B*

Lenoška
1RP

50
Roh

F*

Funkce
rozkladu

B - výklop

Úložný
prostor

L

41L*

Lenoška
pravá

Opěrka
levá - 63

Trojsed 1RL
25F*

Křeslo 1RL
11

Křeslo 1RP
12

Křeslo bez R
13

Křeslo 2R
10

Opěrka
pravá-64

L
Úložný
prostor
L - zásuvka

F - funkce rozkladu

B - úložný prostor-výklop

L - úložný prostor-zásuvka

2R - s dvěma područkami

1RL - s levou područkou

1RP - s pravou područkou

bez R - bez područek

https://www.jamall.cz/rohova-sedaci-souprava-s-uloznym-prostorem-stratos-9000-opal-s02/
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GALA S01/S02 Rohová sedací souprava 
š*v*h: 267*100*210 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 56 cm,
plocha pro spaní: 119*187 cm

3+1+1 

L/P

138

1
0
0

230

5
61
0
0

30 / 30F*

Trojsed 2R

1
0
0

96

L

20 L
Dvojsed 2R Křeslo

10

1
0
0

S01 (26F*+50+22L*)

2
1
0

267

S02 (21L*+50+27F*)

1
0
0

255

1
6
01

0
0

330

1
6
0

2
1
0

S03 (26F*+43)

S04 (42+27F*)

S05 (42+28F*+50+22L*)
S06 (21L+50+28F*+43)

S01 S03

S05

2
1
0

310

S12 (21L*+50+32F*)

1
0
0

296

1
6
01

0
0

375

1
6
0

2
1
0

S13 (31F*+43)
S14 (42+32F*)

S15 (42+33F*+50+22L*)
S16 (21L+50+33F*+43)

S11 (31F*+50+22L*)

S11S13

S15

2
1
0

310

S48 (26L*+50+27F*)

1
0
0

S47 (26F*+50+27L*)

267

2
1
0

2
6
7

S47

https://www.jamall.cz/rohova-rozkladaci-s-uloz-prostorem-preston/
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Pohovka 
š*v*h: 195*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cmGRANDE NEW

GRANDE NEW I Pohovka  
š*v*h: 225*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

GRANDE KŘESLO GRANDE TABURET

Křeslo
š*v*h: 65*101*79 cm 
výška sedu: 46 cm
hloubka sedu: 46 cm

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-seda-grande/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-seda-grande-1/
https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-sede-grande-new/
https://www.jamall.cz/taburet-s-uloznym-prostorem-sedy-grande/
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MAX

MAX 3

Křeslo 
š*v*h: 115*83*96 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 80*196 cm

3 pohovka 
š*v*h: 160*83*96 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 132*196 cm

MAX 2 2 pohovka
š*v*h: 145*83*96 cm, výška sedu: 42 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 112*196 cm

https://www.jamall.cz/kreslo-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-max-1/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-max-2/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-max-3/
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Pohovka 
š*v*h: 195*100*96 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

Pohovka 
š*v*h: 225*100*96 cm, výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

FARO

FARO I

FARO KŘESLO FARO TABURET

A

A

Křeslo
š*v*h: 65*101*79 cm
výška sedu: 46 cm
hloubka sedu: 46 cm

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-modra-faro/
https://www.jamall.cz/pohovka-s-boky-modra-faro-i/
https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-modre-faro/
https://www.jamall.cz/taburet-modry-faro/
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Pohovka 
š*v*h: 200*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cmDORA

DORA I Pohovka  
š*v*h: 225*100*96 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 56 cm
plocha pro spaní: 120*195 cm

DORA KŘESLO DORA TABURET

Křeslo
š*v*h: 67*104*80 cm 
výška sedu: 43 cm,
hloubka sedu: 52 cm,

Taburet otvírací
š*v*h: 40*42*40 cm

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-dora/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-boky-dora-i/
https://www.jamall.cz/kreslo-s-drevennymi-podruckami-dora/
https://www.jamall.cz/taburet-otviraci-cablo3-rico-1101-dora/
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KARLA

BARBORA

Rohová  sedací souprava 
š*v*h: 259*93/112*170 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 54 cm,
plocha pro spaní: 154*200 cm

Pohovka 
š*v*h: 175*90*94 cm, výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 160*200 cm

Křeslo 
š*v*h: 74*104*86 cm,
hloubka sedu: 50 cm

Taburet 
š*v*h: 40*45*40 cm

3+1+1 

L/P

Pohovka 3S 
š*v*h: 000*00*000 cm
Plocha pro spaní: 000*000 cmIVETA Pohovka

š*v*h: 202*100*97 cm, výška sedu: 43 cm, hloubka sedu: 58 cm
plocha pro spaní: 134*195 cm

Křeslo
š*v*h: 71*100*92 cm,
výška sedu: 43 cm, hloubka sedu: 52 cm

A

Vyrobeno společností

Vyrobeno společností

Vyrobeno společností
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PARKER

RENDY LUX, bok č. 3

SABRINA LUX

Rohová  sedací souprarava
h*š*v: 298*87*211 cm, výška sedu: 43 cm , hloubka sedu: 57 cm,
plocha pro spaní: 155*257 cm

Rohová sedací souprava
š*v: 240*87*163 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 54 cm,
plocha pro spaní: 120*195 cm

Sedací souprava B-3PH-VROH-1S-PT
š*v: 279*92*224 cm,
výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 53 cm

ELNINO Křeslo 3
h*š*v: 197*108*94 cm,
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 52 cm 

Křeslo 1
h*š*v: 91*108*94 cm
výška sedu: 45 cm 

3+1+1 

3+1+1 

L/P

L/P
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DUBAJ LUX

EBRO

LAZUR DOTI REN

ETNA

PENTA

Pohovka, š*v*h: 198*95*92 cm, 
výška sedu 50 cm, hloubka sedu 56 cm,
plocha pro spaní: 120*198 cm

Pohovka, š*v*h: 205*92*95 cm, 
výška sedu 45 cm, hloubka sedu 57 cm,
plocha pro spaní: 120*190 cm

Pohovka, š*v*h: 198*94*92 cm, 
výš. sedu 45 cm, hl. sedu 59 cm,
plocha pro spaní: 120*198 cm

Křeslo, š*v*h: 60*85*71 cm, 
výš. sedu 41 cm, hl. sedu 46cm

Křeslo, 
š*v*h: 75*104*76 cm, 
výš. sedu 43cm, 
hl. sedu 51 cm

Křeslo, 
š*v*h: 75*101*76 cm, 
výš. sedu 44 cm, 
hl. sedu 48 cm

Křeslo, 
š*v*h: 67*89*70 cm, 
výš. sedu 42 cm, 
hl. sedu 46 cm

https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-etna/
https://www.jamall.cz/pohovka-rozkladaci-s-uloznym-prostorem-penta/
https://www.jamall.cz/kreslo-obyvaci-ebro/
https://www.jamall.cz/kreslo-obyvaci-lazur/
https://www.jamall.cz/kreslo-obyvaci-doti/
https://www.jamall.cz/pohovka-dubaj-lux/
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DELFIN I, II

BIANCO

Pohovka, š*v*h: 198*94*92 cm, 
výš. sedu 45 cm, hl. sedu 59 cm,
plocha pro spaní: 120*198 cm

3R+1+1, š*v*h: 204*97*90 cm, výška sedu 49 cm, hloubka sedu 54 cm,
Křeslo, 64*99*83 cm, výška sedu 47 cm, hloubka sedu 48 cm,
plocha pro spaní: 115*190 cm

Rohová sedací souprava,
š*v*h: 265*76/96*202 cm, výška sedu 45 cm, hloubka sedu 57cm,
plocha pro spaní: 127*198 cm

GALARDO Rohová sedací souprava,
š*v*h: 257*89*257 cm, výška sedu 46 cm, hloubka sedu 58/63cm,
plocha pro spaní: 124*198 cm

L/P

https://www.jamall.cz/sedaci-souprava-rozkladaci-trojsed-s-kresly-delfin/
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https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=u%C5%A1%C3%A1k
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TA
BU

RE
TY

KŘ
ES

LA

š*v*h: 40*42*40 cm

Taburet 40x40 bez ÚP

š*v*h: 40*42*40 cm

Taburet 40x40 s ÚP

š*v*h: 48*40*35 cm

Taburet s úložným prostorem

š*v*h: 65*100*81 cm
Křeslo Katka

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 48 cm

výška sedu: 41 cm,
hloubka sedu: 52 cm

výška sedu: 39 cm,
hloubka sedu: 50 cm

š*v*h: 65*105*81 cm
Křeslo de Luxe

š*v*h: 65*103*81 cm
Křeslo Martina

TABURETY - KŘESLA

š*v*h: 200*105*90 cm
Pohovka UŠÁK III bez f. spaní Pohovka UŠÁK II bez f. spaní

š*v*h: 200*96*96 cm
Pohovka Martina s rozkladem a úložným prostorem 

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 57 cm

výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 52 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

š*v*h: 146*105*90 cm

výška sedu: 42 cm,
hloubka sedu: 55 cm

výška sedu: 51 cm,
hloubka sedu: 50 cm

š*v*h: 90*105*90 cm š*v*h: 71*116*75 cm
UŠÁK křeslo UŠÁK VIGO 

výška sedu: 45 cm,
hloubka sedu: 55 cm výška sedu: 45 cm,

hloubka sedu: 55 cm
výška sedu: 42 cm,

hloubka sedu: 55 cm

š*v*h: 90*102*90 cm
UŠÁK komfort

š*v*h: 76*105*90 cm
UŠÁK RELAX

š*v*h: 51*42*70 cm
TABURET RELAX

š*v*h: 90*102*90 cm

UŠÁK komfort 
s volánem

UŠÁK III NOVA
š*v*h: 230*112*85 cm plocha pro spaní: 120*190 cm

https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=u%C5%A1%C3%A1k
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š*v*h: 78*102*98/160 cm
výška sedu: 46 cm

hloubka sedu: 55 cm

JUPITER VELVET/JUPITER

JUPITER VELVET
Provedení: látka 176 šedá

JUPITER 
Provedení: Bluvel 86 tmavě modrá

š*v*h: 76*96*94/160 cm
výška sedu: 48 cm

hloubka sedu: 57 cm

NEPTUN VELVET

Provedení: 
Bluvel 14 šedá

Bluvel 52 starorůžová
Bluvel 68 kari

Bluvel 78 zelená

š*v*h: 72*101*80/160 cm
výška sedu: 51 cm

hloubka sedu: 55 cm

OLIMP VELVET/OLIMP

OLIMP VELVET
Provedení: Bluvel 68 kari

Bluvel 14 šedá
Bluvel 78 zelená

OLIMP
Provedení: látka 178

š*v*h: 63*100*76/150 cm
výška sedu: 45 cm

hloubka sedu: 50 cm

ARES VELVET/ARES

ARES VELVET
Provedení: Bluvel 14 šedá,

Bluvel 68 kari, Bluvel 78 zelená
ARES 

Provedení: látka 190 béžová
látka 158 šedá

š*v*h: 75*100*89/160 cm
výška sedu: 47 cm

hloubka sedu: 53 cm

MARS VELVET/MARS

MARS VELVET
Provedení: Bluvel 14 šedá,

Bluvel 86 tmavě modrá
MARS 

Provedení: 
látka 158 šedá

š*v*h: 74*108*93/165 cm
výška sedu: 47 cm

hloubka sedu: 53 cm

ZEUS VELVET/ZEUS

ZEUS VELVET
Provedení: 

Bluvel 28 béžová

ZEUS 
Provedení: 

látka 158 šedá,
látka 159 hnědá

š*v*h: 102*64*88/160 cm
výška sedu: 47 cm

hloubka sedu: 53 cm

PEGAZ VELVET/PEGAZ

PEGAZ VELVET
Provedení:

 Bluvel 14 šedá,
Bluvel 28 béžová, 

Bluvel 68 kari,
Bluvel 78 zelená

PEGAZ
Provedení: látka 158

š*v*h: 64*102*88/160 cm
výška sedu: 47 cm

hloubka sedu: 53 cm

PEGAZ VELVET M

PEGAZ VELVET M
Provedení:

 látka 14 šedá

š*v*h: 72*101*80/160 cm
výška sedu: 51 cm

hloubka sedu: 55 cm

NERON

NERON
Provedení:

látka 158 šedá

š*v*h: 76*96*94/160 cm
výška sedu: 48 cm

hloubka sedu: 57 cm

NEPTUN VELVET M

NEPTUN VELVET M
Provedení:

 Bluvel 14 šedá

KŘESLA

https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-sede-jupiter/
https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-zelena-ares-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-televizni-rozkladaci-sede-olimp-velvet-2/
https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-sede-olimp/
https://www.jamall.cz/kreslo-televizni-ruzove-neptun-velvet-2/
https://www.jamall.cz/kreslo-relaxacni-sede-zeus/
https://www.jamall.cz/kreslo-rozkladaci-zelene-pegaz-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-rozkladaci-sede-neron/
https://www.jamall.cz/kreslo-rozkladaci-bluvel-14-seda-mars-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-masazni-rozkladaci-sede-pegaz-m-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-rozkladaci-masazni-seda-neptun-m-velvet/
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TABURET kostka

Provedení: Ekokůže

TABURET long

BANC 90 otvírací BANC 120 otvírací KOSTKA otvírací

TABURET ADAMEGAN otvírací TABURET V otvírací

Provedení: Ekokůže

Provedení: Ekokůže Provedení: EkokůžeProvedení: Ekokůže

š*v*h: 47*41*47 cmš*v*h: 150*41*47 cm

š*v*h: 90*46*44 cm š*v*h: 120*46*44 cmš*v*h: 46*44*46 cm

š*v*h: 52*45*52 cm š*v*h: 54*45*54 cmš*v*h: 50*45*50 cm

š*v*h: 40*41*40 cm
RONDO

CLUB křeslo

Provedení: Ekokůže

š*v*h: 67*76*65 cm
výška sedu: 48 cm

CLUB dvoused

Provedení: Ekokůže

š*v*h: 120*76*65 cm
výška sedu: 48 cm

výška sedu: 41 cmvýška sedu: 41 cm

výška sedu: 44 cm výška sedu: 44 cmvýška sedu: 44 cm

výška sedu: 45 cm výška sedu: 45 cmvýška sedu: 45 cm

výška sedu: 41 cm
Provedení: Ekokůže

KŘESLA - TABURETY

https://www.jamall.cz/taburet-otviraci-megan/
https://www.jamall.cz/taburet-ekokuze-s-uloznym-prostorem-cervena-kostka/
https://www.jamall.cz/taburet-dlouhy-s-uloznym-prostorem-cerna-banc/
https://www.jamall.cz/taburet-dlouhy-s-uloznym-prostorem-cervena-banc/
https://www.jamall.cz/taburet-dlouhy-cerna-banc/
https://www.jamall.cz/taburet-ekokuze-cerna-kostka/
https://www.jamall.cz/taburet-kulaty-ekokuze-cerny-rondo/
https://www.jamall.cz/kreslo-ecokuze-cervene-club/
https://www.jamall.cz/dvojsed-ecokuze-seda-club/
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ADAGIO Provedení:  dub castello/bílá lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01
š*v*h: 92*196*56 cm

vitrína 02L
š*v*h: 65*196*42 cm

vitrína 02P
š*v*h: 65*196*42 cm

vitrína 03L
š*v*h: 92*143*42 cm

vitrína 03P
š*v*h: 92*143*42 cm

komoda 04
š*v*h: 143*90*42 cm

komoda 06
š*v*h: 190*90*42 cm

komoda 05
š*v*h: 150*90*42 cm

noční stolek 08
š*v*h: 60*47*42 cm

RTV stolek 07
š*v*h: 150*47*42 cm

konferenční stolek 10
š*v*h: 109*48*60 cm

police 09
š*v*h: 134*25*24 cm

https://www.jamall.cz/adagio/
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skříň 01
š*v*h: 90*200*55 cm

vitrína 02
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 03
š*v*h: 90*160*40 cm

police 08
š*v*h: 110*24*21 cm

komoda 05
š*v*h: 120*85*40 cm

konferenční stolek 07
š*v*h: 100*48*60 cm

RTV stolek 06
š*v*h: 160*55*40 cm

komoda 04
š*v*h: 160*85*40 cm

AGIS Provedení:  dub castello/černá
LED osvětlení v ceně

L/P

https://www.jamall.cz/agis/
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LILLE Provedení:  bílá/dub lefkas/bílá mat
LED osvětlení v ceně

skříň 01
š*v*h: 92*200*54 cm

rozklad 

vitrína 04
š*v*h: 55*200*40 cm

skříň 02
š*v*h: 137*200*54 cm

skříň 03
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 05
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 08
š*v*h: 120*86*40 cm

RTV stolek 09
š*v*h: 150*55*40 cm

nástavec 07
š*v*h: 138*105*28 cm

komoda 06
š*v*h: 150*86*40 cm

konferenční stolek 10
š*v*h: 96*57*60 cm

toaletní stolek 16
š*v*h: 120*78*40 cm jídelní stůl 15

š*v*h: 140/180*77*82 cm

police 11
š*v*h: 106*28*20 cm

noční stolek 12
š*v*h: 46*54*34 cm

L/P

https://www.jamall.cz/lille/
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NEVIO Provedení:  dub artisan
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 17
š*v*h: 80*200*51 cm

RTV stolek 20
š*v*h: 155*52*40 cm

vitrína 18
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 19
š*v*h: 90*153*40 cm

komoda 11
š*v*h: 138*83*40 cm

komoda 13
š*v*h: 159*83*40 cm

komoda 12
š*v*h: 138*83*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*83*40 cm

RTV stolek 21
š*v*h: 100*48*60 cm

police 22
š*v*h: 110*24*21 cm

komoda 10
š*v*h: 120*83*40 cm

L/PL/P

https://www.jamall.cz/nevio-universalni-sestava/
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ARKO Provedení:  bílá/bílá MDF lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 04
š*v*h: 92*201*42 cm

vitrína 0301
š*v*h: 55*201*42 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*201*42 cm

skříň 01
š*v*h: 92*201*55 cm

vitrína 0501 
š*v*h: 92*138*42 cm

komoda 0601 
š*v*h: 159*94*42 cm

komoda 08
š*v*h: 92*94*42 cm

komoda 0901
š*v*h: 138*72*42 cm

police 1301
š*v*h: 120*28*22 cm TRV stolek 1002

š*v*h: 138*50*42 cm
konferenční stolek 12

š*v*h: 108*52*69 cm

komoda 07 
š*v*h: 119*94*42 cm

L/P L/P

https://www.jamall.cz/arko/
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ARTIS Provedení:  dub artisan
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

rozklad 

skříň 01 
š*v*h: 92*200*55 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 04 
š*v*h: 92*200*40 cm

vitrína 03
š*v*h: 55*200*40 cm

 skříňka 06
š*v*h: 92*140*40 cm

vitrína 05
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 10
š*v*h: 138*70*40 cm

komoda 08
š*v*h: 165*94*40 cm

š*v*h: 138*94*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*94*40 cm

jídelní stůl 14002-003 
š*v*h: 140/180*77*82 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*60 cm

police 12 
š*v*h: 120*28*22 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 150*52*40 cm

komoda 07

L/P L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/artis/
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skříň 01
š*v*h: 120*200*50 cm

komoda 12
š*v*h: 120*85*34 cm

skříň 02
š*v*h: 80*200*50 cm

skříň rohová 04
š*v*h: 82*200*82 cm

vitrína 05
š*v*h: 48*200*34 cm

regál 06
š*v*h: 69*200*34 cm

regál 07
š*v*h: 40*200*34 cm

komoda 08
š*v*h: 69*123*34 cm

RTV stolek 17
š*v*h: 120*66*34 cm

komoda 15
š*v*h: 69*85*34 cm

pracovní stůl 10
š*v*h: 120*76*55 cm

komoda 13 komoda 14
š*v*h: 120*85*34 cm š*v*h: 120*85*34 cm

   konferenční 
stolek 6501-001
š*v*h: 65*57*65 cm š*v*h: 103*57*65 cm

   konferenční 
stolek 10301-001

AVO Provedení: sonoma světlá
Lišta: antracit, bílá, sonoma 
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P L/P

L/P

https://www.jamall.cz/avo/
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BALTICA Provedení: dub lefkas/černá
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 2501
š*v*h: 90*200*43 cm

vitrína 0301
š*v*h: 55*200*43 cm

skříň 2401
š*v*h: 90*200*54 cm

prádelník 0201
š*v*h: 55*200*43 cm

vitrína 2601
š*v*h: 90*136*43 cm

komoda 0801
š*v*h: 165*94*43 cm

komoda 2901
š*v*h: 90*94*43 cm

RTV stolek 2701
š*v*h: 147*55*43 cm

konferenční stolek 1401
š*v*h: 114*48*61 cm

police 2801
š*v*h: 120*24*21 cm

komoda 0901
š*v*h: 138*94*43 cm

L/P

L/P

L/P L/P

https://www.jamall.cz/baltica/
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BLANCO Provedení:  borovice sněžná/MDF šedá
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01 vitrína 0201 prádelník 03 regál 04
š*v*h: 92*202*65 cm š*v*h: 55*202*42 cm š*v*h: 55*202*42 cm š*v*h: 55*202*42 cm

komoda 06
š*v*h: 165*96*42 cm

komoda 0701
š*v*h: 138*96*42 cm

komoda 08
š*v*h: 86*96*42 cm

vitrína 0501
š*v*h: 92*140*42 cm

RTV stolek 0901
š*v*h: 165*55*42 cmRTV stolek 10

š*v*h: 128*55*42 cm

pracovní stůl 11
š*v*h: 119*78*55 cm

konferenční stolek 1201
š*v*h: 114*56*67 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 67*56*67 cm

police 1401
š*v*h: 138*23*21 cm

police 15
š*v*h: 92*23*21 cm

skříň 27 
š*v*h: 163*202*65 cm

skříň 28 
š*v*h: 183*202*65 cm

postel 34
š*v*h: 150*97*206 cm

bez roštu a matrace

postel 1601
š*v*h: 100*82*204 cm

noční stolek 18
š*v*h: 46*45*42 cm

ZAG 0501-001
š*v*h: 60*32*8 cm

lišta 03
š*v*h: 93*6*4 cm

bez roštu a matrace

postel 35
š*v*h: 170*97*206 cm

postel 1701
š*v*h: 130*82*204 cm

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/blanco/
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DALLAS
Provedení: ořech natural/ bílý lesk
Lišta: bílý lesk 
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01
š*v*h: 92*203*62 cm

police 13
š*v*h: 138*24*22 cm

jídelní stůl 1502
š*v*h: 101/141/181*77*89 cm

konferenční stolek 16
š*v*h: 109*49*69 cm

skříň 02
š*v*h: 60*203*41 cm

vitrína 08
š*v*h: 92*203*41 cm

vitrína 09
š*v*h: 60*203*41 cm

bar 07
š*v*h: 135*133*41 cm

vitrína 06
š*v*h: 92*133*41 cm

komoda 03
š*v*h: 138*94*41 cm

komoda 04
š*v*h: 165*94*41 cm

komoda 05
š*v*h: 92*94*41 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 165*55*41 cm

police 12
š*v*h: 92*24*22 cm

RTV stolek 10
š*v*h: 138*55*41 cm

rozklad

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/dallas-1/
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police 17
š*v*h: 92*24*21 cm

police 16
š*v*h: 138*24*21 cm

CASTEL Provedení:  sonoma světlá /sonoma lanýž MDF
Možnost dokoupit LED osvětlení

skříň 01
š*v*h: 92*201*66 cm

vitrína 02/S
š*v*h: 85*201*43 cm

prádelník 03
š*v*h: 55*201*43 cm

vitrína  04/S
š*v*h: 55*201*43 cm

vitína 06/S
š*v*h: 85*133*43 cm

skříňka 05
š*v*h: 92*133*43 cm

komoda 10
š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 09
š*v*h: 138*94*43 cm

komoda 08
š*v*h: 165*94*43 cm

konferenční stolek 14
š*v*h: 115*46*64 cm

komoda 11
š*v*h: 92*94*43 cm

RTV stolek 13 pracovní stůl  19
š*v*h: 138*52*43 cm š*v*h: 120*78*58 cm

L/PL/P

https://www.jamall.cz/castel/
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skříň 01
š*v*h: 92*200*55 cm

prádelník 02
š*v*h: 55*200*40 cm

vitrína 03
š*v*h: 55*200*40 cm š*v*h: 92*200*40 cm š*v*h: 92*140*40 cm

RTV stolek 11
š*v*h: 150*52*40 cm

skříňka 06
š*v*h: 92*140*40 cm

komoda 07
š*v*h: 138*94*40 cm š*v*h: 165*94*40 cm š*v*h: 138*70*40 cm

komoda 09
š*v*h: 92*94*40 cm

jídelní stůl 14002-002
š*v*h: 140-180*77*82 cm

konferenční stolek 13
š*v*h: 96*57*59 cm

vitrína 04 vitrína 05

komoda 08 komoda 10

rozklad 

police 12
š*v*h: 120*28*22 cm

CLERMONT Provedení:  borovice sněžná
Podsvícení LED páskem v liště v ceně
Možnost dokoupit LED osvětlení

L/P L/P L/P L/P

https://www.jamall.cz/clermont/
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MEGAN Provedení: dub artisan
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

police 2000
š*v*h:200*30*27 cm

police 1
š*v*h:140*30*27 cm

vitrína 2
š*v*h:100*202*42 cm

vitrína 3
š*v*h:70*202*42 cm

vitrína 1
š*v*h:115*160*42 cm

RTV stolek 2
š*v*h:200*57*42 cm

RTV stolek 1
š*v*h:140*57*42 cm

konferenční stolek
š*v*h:115*48*60 cm

https://www.jamall.cz/megan/
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KATE Provedení: dub sonoma/sonoma čokoláda
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

vitrína 2
š*v*h: 55*200*38 cm

konferenční stolek S0
š*v*h: 95*50*60 cm

RTV stolek 1
š*v*h: 140*52*38 cm

 police 4
š*v*h: 140*37*22 cm

 police 3
š*v*h: 140*53*22 cm

komoda 3
š*v*h:140*88*38 cm

police 1
š*v*h: 180*60*25 cm

RTV stolek 2
š*v*h: 180*52*38 cm

vitrína 3
š*v*h: 95*200*38 cm

vitrína 1
š*v*h: 95*163*38 cm

https://www.jamall.cz/kate/
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skříň 1
š*v*h: 92*202*58 cm

skříň 2
š*v*h: 100*202*58 cm

skříň 3
š*v*h: 100*202*40 cm

skříň rohová 7
š*v*h: 90*202*90 cm

skříň rohová 8
š*v*h: 60*202*60 cm

komoda 5
š*v*h: 55*136*40 cm

komoda 6
š*v*h: 110*136*40 cm

komoda 3
š*v*h: 170*109*40 cm

komoda7
š*v*h: 112*109*40 cm

komoda 8
š*v*h: 160*90*40 cm

komoda 9
š*v*h: 100*136*40 cm

komoda 2
š*v*h: 160*90*40 cm

komoda 1
š*v*h: 138*109*40 cm

bar
š*v*h: 138*109*40 cm

komoda 4
š*v*h: 138*109*40 cm

komoda 10
š*v*h: 80*90*40 cm

BAHAMA Provedení: dub sonoma
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

https://www.jamall.cz/bahama/
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vitrína 1
š*v*h:65*202*40 cm

skříň 6
š*v*h:58*202*40 cm

skříň 5
š*v*h:58*202*58 cm

regál 1
š*v*h:100*202*40 cm

regál 3
š*v*h:55*202*40 cm

regál 2
š*v*h:85*202*40 cm

regál R 
š*v*h:138*202*40 cm

RTV stolek 1
š*v*h:120*53*42 cm

RTV stolek 3
š*v*h:120*53*42 cm

RTV stolek 4
š*v*h:130*53*42 cm

RTV stolek 2
š*v*h:160*53*42 cm

police 2
š*v*h:130*35*27 cm

police 1
š*v*h:120*35*27 cm

konferenční stolek 2
š*v*h:110*42*65 cm

konferenční stolek 3
š*v*h:120*36*60 cm police 3

š*v*h:130*25*27 cm

pracovní stůl
š*v*h:110*75*58 cm

jídelní stůl
š*v*h:150*82*90 cm

konferenční stolek S0
š*v*h:70*46*70 cm

konferenční stolek 1
š*v*h:120*49*60 cm

https://www.jamall.cz/bahama/
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KAMIR Provedení: borovice bílá
Možnost dokoupit LED osvětlení, kovové úchytky

konferenční stolek
KSMT 30

š*v*h: 120*45*60 cm

Kolekce nábytku byla navržena v provence stylu. Nábytek stojí na mohutných nožič-
kách a zakončuje ho designová lišta připomínající korunu. Jednotlivé prvky jsou dále 
obohaceny o příčné lištičky. Design celého systému podtrhuje kovový úchyt.

KAMIR Provedení: borovice bílá
Možnost dokoupit LED osvětlení

komoda
KSMK 26

š*v*h: 178*96*48 cm

komoda s barem
KSMK 43

š*v*h: 123*143*48 cm

police
KSMB 01

š*v*h: 121*34*24 cm

vitrína nízkávitrína vysoká
KSMV 64KSMV 73

š*v*h: 123*162*48 cmš*v*h: 78*210*48 cm

jídelní stůl
KSMT 40

š*v*h: 160/205*75*90 cm

RTV stolek
KSMT 231

š*v*h: 148*67*48 cm

konferenční stolek
KSMT 30

š*v*h: 120*45*60 cm

rozklad

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/kamir/
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šatní skříň
MDXS 82

konferenční stolek
CFTT 5016

vitrína pravá
MDXV 53R

š*v*h: 92*156*44 cm

komoda
MDXK 26

vitrína vysoká pravá
MDXV 71R

š*v*h: 57*198*43 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětlení

rozklad

šatní skříň
MDXS 82

š*v*h: 92*198*54 cm

RTV stolek
MDXT 121

š*v*h: 156*51*43 cm

konferenční stolek
CFTT 5016

š*v*h: 110*46*60 cm

police
MDXB0 1

š*v*h: 140*25*24 cm

komoda
MDXK 26

š*v*h: 146*83*43 cm

vitrína vysoká pravá
MDXV 71R

prádelník 
MDXS 71

š*v*h: 57*198*43 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětlení

TMST 142
š*v*h: 119/174*78*85 cm

jídelní stůl

rozklad

L/P

https://www.jamall.cz/maximus-new/


62

KAMIRCAREA Provedení: švestka comano/černá mat
LED osvětlení v ceně

RTV stolek 
CERT131

š*v*h: 155*63*41 cm

vitrína 
CERV731L

š*v*h: 90**182*42 cm

konferenční stolek 
CERT501

š*v*h: 110*36*65 cm

RTV stolek 
CERT151

š*v*h: 200*63*41 cm

komoda 
CERK231

š*v*h: 160*82*41 cm

police 
CERB01

š*v*h: 150*26*22 cm

vitrína 
CERV521R

š*v*h: 120*150*42 cm

https://www.jamall.cz/carea/


63

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníMONOSS Provedení: dub artisan/grafit

LED osvětlení v ceně

skříň 2D
š*v*h: 77*197*55 cm

vitrína 4D
š*v*h: 77*195*38 cm

vitrína 2D
š*v*h: 77*99*38 cm

komoda 4D4S
š*v*h: 115*92*38 cm

RTV stolek 2 2D
š*v*h: 70*48*45 cm

komoda 2D4S
š*v*h: 77*92*38 cm

RTV stolek 2D1S
š*v*h: 115*48*45 cm

skříňka závěsná 2D
š*v*h: 115*37*30 cm

konferenční stolek
š*v*h: 100*46*55 cm

https://www.jamall.cz/monoss/
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KAMIRTORONTO Provedení: dub varmia/černý
LED osvětlení v ceně

skříň 2D
š*v*h: 90*196*55 cm

komoda 1D4S
š*v*h: 78*105*38 cm

komoda 
š*v*h: 115*105*38 cm

skříňka závěsná 2D
š*v*h: 115*35*30 cm

police
š*v*h: 135*30*30 cm

RTV stolek 2D
š*v*h: 135*46*42 cm

https://www.jamall.cz/toronto/


65

komoda 3D2S
š*v*h: 125*103*38 cm

komoda 2D1S
š*v*h: 90*103*38 cm

komoda 1D
š*v*h: 55*103*38 cm

skříň 2D
š*v*h: 90*196*56 cm

vitrína 2D
š*v*h: 90*196*38 cm

konferenční stolek
š*v*h: 76*46*56 cm

RTV stolek
š*v*h: 125*51*38 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníVEGA Provedení: dub artisan/bílá mat, dub artisan/grafit

LED osvětlení v ceně

https://www.jamall.cz/nabytkova-serie-vega/
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BARRIS Provedení: ořech americký byant/bílý mat
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 12
š*v*h: 86*200*42 cm

vitrína 10 L/11 P 
š*v*h: 60*200*42 cm

police 35
š*v*h: 140*21*20

vitrína 15
š*v*h: 86*137*42 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 160*48*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 120*40*60 cm

RTV stolek 24
š*v*h: 120*48*42 cm

komoda 44
š*v*h: 110*83*42 cm

komoda 45
š*v*h: 140*83*42 cm

https://www.jamall.cz/barris/
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COZY Provedení: rustikální olejovaný dub
LED osvětlení v ceně

police 35
š*v*h: 140*22*22 cm

komoda 47
š*v*h: 170*90*42 cm

komoda 45
š*v*h: 140*90*42 cm

skříň 71
š*v*h: 65*198*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 80*48*60 cm

jídelní stůl 39
š*v*h: 160/210*77*95  cm

vitrína 10
š*v*h: 65*198*42 cm

vitrína 12
š*v*h: 95*200*42 cm

bar 15
š*v*h: 100*140*50 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 160*50*42 cm

rozklad

https://www.jamall.cz/cozy/
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skříň 70
š*v*h: 97*199*60 cm

vitrína 12
š*v*h: 97*199*40 cm

vitrína 10
š*v*h: 67*199*40 cm

vitrína 15
š*v*h: 119*148*40 cm

police 35
š*v*h: 144*23*23 cm

police 34
š*v*h: 119*23*23 cm

komoda 47
š*v*h: 170*86*40 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 171*56*40 cm

RTV stolek 24
š*v*h: 119*44*40 cm

jídelní stůl 40
š*v*h: 136/173/210*76*90 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 110*46*60 cm

židle 101
š*v*h: 47*100*41 cm

komoda 45
š*v*h: 151*86*40 cm

 rozklad

KAMA Provedení: dub camargue s černými matnými prvky
Možnost dokoupit LED osvětlení

https://www.jamall.cz/kama/
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vitrína 10
š*v*h: 65*200*42 cm

vitrína 11
š*v*h: 65*200*42 cm

vitrína 12
š*v*h: 95*200*42 cm

komoda 15
š*v*h: 95*124*42 cm

zrcadlo 80
š*v*h: 110*60*4 cm

komoda 47
š*v*h: 180*89*42 cm

komoda 45
š*v*h: 140*89*42 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 160*53*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 100*50*60 cm

police 35
š*v*h: 120*21*21 cm

MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníLIMBO Provedení: divoký dub/artisan olej

LED osvětlení v ceně

https://www.jamall.cz/nabytkova-serie-limbo/
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KAMIRMOET Provedení: americký ořech jackson/bílá mat/grafitová mat
Možnost dokoupit LED osvětlení

vitrína 11
š*v*h: 65*204*42 cm

skříň 70
š*v*h: 84*200*60 cm

vitrína 10
š*v*h: 65*204*42 cm

vitrína 12
š*v*h: 90*204*42 cm

komoda 45
š*v*h: 150*93*42 cm

RTV stolek 24
š*v*h: 120*55*42 cm

konferenční stolek 41
š*v*h: 108*40*60 cm

RTV stolek 25
š*v*h: 170*55*42 cm

komoda 15
š*v*h: 90*134*42 cm

police 35
š*v*h: 150*22*22 cm

https://www.jamall.cz/moet/
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MAXIMUS Provedení: švestka comano
Možnost dokoupit LED osvětleníAVILA Provedení: bílá alpská/dub medový 

castello/MDF bílý lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

komoda 2D4S
š*v*h: 144*87*42 cm

komoda 2D1S
š*v*h: 94*87*42 cm

police
š*v*h: 120*25*22 cm

RTV stolek 2D1S
š*v*h: 144*46*42 cm

vitrína 1D
š*v*h: 62*197*38 cm

vitrína 2D
š*v*h: 94*161*38 cm

konferenční stolek 
š*v*h: 90*45*60 cm

https://www.jamall.cz/avila/
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vitrína 90 2KS1F
š*v*h: 90*123*40 cm

police VP 90
š*v*h: 90*30*21 cm

komoda 150 3K1F
š*v*h: 150*85*45 cm

komoda 150 3KS
š*v*h: 150*85*45 cm

komoda 150 3K2F
š*v*h: 150*85*45 cm

police VP 120
š*v*h: 120*30*21 cm

komoda 180 3KS
š*v*h: 180*85*45 cm

komoda 180 3K1F
š*v*h: 180*85*45 cm

RTV stolek 150 2K2F
š*v*h: 150*46*45 cm

RTV stolek 150 1K2F
š*v*h: 150*46*45 cm

RTV stolek 135 1K2F 
š*v*h: 135*46*45 cm

vitrína 90 2KS
š*v*h: 90*123*40 cm

vitrína 60 1KS
š*v*h: 60*123*40 cm

RTV stolek 120 1K2F
š*v*h: 120*46*45 cm

konferenční stolek 1F
š*v*h: 104*36*65 cm

vitrína 60XV 1KS
š*v*h: 60*193*40 cm

vitrína 60 1KS1F
š*v*h: 60*123*40 cm

konferenční stolek SET2
š*v*h: 102*28*60 cm
š*v*h: 43*38*67 cm

KAMIRPIANO Provedení: bílá lesk, béžová lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení

https://www.jamall.cz/piano/
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skříň 01
š*v*h: 127*201*52 cm

skříň 02
š*v*h: 92*201*52 cm

komoda 07
š*v*h: 117*85*42 cm

police 09
š*v*h: 117*15*20 cm

komoda 06
š*v*h: 153*85*42  cm

noční stolek 11
š*v*h: 49*50*35 cm

pracovní stůl 10
š*v*h: 117*79*51 cm

vitrína 15
š*v*h: 92*140*42 cmkomoda 05

š*v*h: 92*139*42 cm

RTV stolek 08
š*v*h: 153*56*42 cm

postel s roštem 14
š*v*h: 127*89*207 cm

TERNI Provedení: stříbrná šedá/MDF šedá

https://www.jamall.cz/terni/
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skříň 0101 
š*v*h: 82*199*82 cm

skříň 0201 
š*v*h: 80*199*55 cm

regál 0301 
š*v*h: 80*199*40 cm

skříň 0401 
š*v*h: 55*199*40 cm

regál 0501 
š*v*h: 55*199*40 cm

regál 0601 
š*v*h: 42*199*40 cm

komoda 0701 
š*v*h: 92*141*40 cm

noční stolek 1301 
š*v*h: 40*48*40 cm

zábrana ZAST 03
š*v*h: 100*62*3 cm

dvířka 06 W
š*v*h: 37*36*2 cm

police 18 W 19 W 
š*v*h: 30*30*20 cm

postel s roštem 1702 
š*v*h: 97*81*205 cm

panel pod polici 18 
š*v*h: 92*29*2 cm

pracovní stůl 1401
š*v*h: 119*79*55 cm

komoda 0801 
š*v*h: 138*94*40 cm

komoda 1001 
š*v*h: 92*94*40 cm

komoda 1101 
š*v*h: 55*94*40 cm

panel pod polici 19 
š*v*h: 138*29*2 cm

zábrana ZAST 01-005
š*v*h: 92*27*3 cm

DROP Provedení: buk fjord/bílá
Dvířka: platina šedá

matrace není součástí

L/P

L/P

L/P

L/P

L/P

https://www.jamall.cz/drop/
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regál 12
š*v*h: 122*95*40 cm

skříň 01
š*v*h: 117*193*51 cm

skříň 02
š*v*h: 80*193*51 cm

rohová skříň 03
š*v*h: 80*193*80 cm

regál 04 
š*v*h: 80*193*40 cm

regál 05
š*v*h: 43*193*40 cm

pracovní stůl 18
š*v*h: 117*79*51 cm

komoda 09 
š*v*h: 120*95*40 cm

stoleček 15
š*v*h: 69*58*51 cm

police 17 
š*v*h: 80*45*21 cm

police 16 
š*v*h: 72*35*20 cm

zásuvka pod postel 19
š*v*h: 99*21*79 cm

komoda 10
š*v*h: 80*95*40 cm

komoda 11
š*v*h: 74*95*40 cm

regál 13 
š*v*h: 101*136*40 cm

komoda 08
š*v*h: 82*141*40 cm

dvířka pudrová 2ks
š*v*h: 37*34*2 cm

dvířka modrá 2ks
š*v*h: 37*34*2 cm

ELMO Provedení: bílá alpská/buk fjord

L/P

https://www.jamall.cz/nabytkova-serie-elmo/


76

KENDO Provedení: bílá alpská

regál 04
š*v*h: 80*138*34 cm

pracovní stůl 01
š*v*h: 83*79*51 cm

police 06
š*v*h: 71*20*21 cm

pracovní stůl 02
š*v*h: 102*79*51 cm

skříň 07
š*v*h: 151*200*62 cm

komoda 05
š*v*h: 118*86*40 cm

skříň 03
š*v*h: 80*197*51 cm

https://www.jamall.cz/kendo/
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RUBIC provedení: dub artisan/bílý

skříň 2D-120
š*v*h: 120*180*58 cm

skříň 2D-90
š*v*h: 90*180*58 cm

skříň 1D-60
š*v*h: 60*180*58 cm

skříň 1D-30
š*v*h: 30*180*58 cm

skříň 1D2S
š*v*h: 60*180*58 cm

nástavec  90 1D
š*v*h: 90*36*58 cm

nástavec 120 2D
š*v*h: 120*36*58 cm

nástavec30 1D
š*v*h: 30*36*58 cm

nástavec 60 1D
š*v*h: 60*36*58 cm

https://www.jamall.cz/rubic/
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NEX 

PINOKIO

MONAKO

                        Postel 90  š*v*h: 97*58/85*208 cm
Postel 120 /140  š*v*h: 127/147*58/85*208 cm 

Poste 160/180  š*v*h: 167/187*58/85*208 cm

                        Postel 90  š*v*h: 99*55/78*208 cm
Postel 120 /140  š*v*h: 129/149*55/78*208 cm 

Poste 160/180  š*v*h: 169/189*55/78*208 cm

                        Postel 90  š*v*h: 96*36/52/69*208 cm
Postel 120 /140  š*v*h: 126/146*36/52/69*208 cm 

Poste 160/180  š*v*h: 166/186*36/52/69*208 cm

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

Postel bez roštu
Provedení: buk natural, buk bílá

https://www.jamall.cz/postel-masivni-bila-nex-180/
https://www.jamall.cz/postel-masivni-prirodni-pinokio-180/
https://www.jamall.cz/postel-z-masivu-120-bez-rostu-natural-monako/
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LENNY PP Zábrana 
š*v: 87*38 cm

 

Patrová postel včetně roštu
Provedení: buk natural, buk bílá
š*v*h: 102*140*208 cm

MARIO 90/140 PP 

MARIO PP 

Patrová postel včetně roštu
Provedení: buk natural, buk bílá
š*v*h: 148*160*210 cm

Patrová postel včetně roštu
Provedení: buk natural, buk bílá
š*v*h: 98*160*210 cm

Zábrana 
š*v: 87*38 cm

 

Zábrana 
š*v: 87*38 cm

 

Žebřík 5L
š*v: 60*180 cm

 

https://www.jamall.cz/postel-patrova-s-rosty-prirodni-mario-pp/
https://www.jamall.cz/postel-patrova-s-rosty-90-140-prirodni-mario/
https://www.jamall.cz/postel-patrova-s-rosty-prirodni-leny-pp/
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FORTUNA

šatní skříň F3 
š*v*h: 150*222*52 cm

šatní skříň F75 
š*v*h: 75*222*52 cm

šatní skříň FU 
š*v*h: 88/52*222*88/52 cm

šatní skříň F1 
š*v*h: 50*222*52 cm

šatní skříň F2 
š*v*h: 100*222*52 cm

šatní skříň F2 POL 
š*v*h: 100*222*52 cm

F1

F3 F75 FU

F2 F2
POL

provedení: bílá,
dub bardolíno, dub sněhový, 
dub artisan

dub artisan

https://www.jamall.cz/fortuna/
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dub artisan
šedáIVA

šatní skříň K2 POL 
š*v*h: 82*200*53 cm

šatní skříň ZEVS
š*v*h: 118*203*61 cm

šatní skříň 3K2FO 
š*v*h: 123*200*53 cm

Provedení: bílá, dub bardolino, dub sněhový, dub artisan/šedá

šatní skříň 3K2F 
š*v*h: 123*200*53 cm

šatní skříň 4K2F 
š*v*h: 164*200*53 cm

šatní skříň 4K2FO 
š*v*h: 164*200*53 cm

ALFA MATIS 2F MATIS 3Fš*v*h: 40*52*43 cm š*v*h: 49*46*38 cm š*v*h: 49*65*38 cm
noční stolek noční stolek noční stolek

ořech artisan

dub bardolino, 
dub sněhový/antracit, 

ořech artisan

dub bardolino, 
dub sněhový/antracit, 

ořech artisan

bílá
dub bardolíno, dub sněhový

bílá bílá

https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=iva
https://www.jamall.cz/nocni-stolek-bila-alfa-360109/
https://www.jamall.cz/nocni-stolek-2f-matis-dub-snehovy/
https://www.jamall.cz/nocni-stolek-3f-matis-dub-snehovy/
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PIANO Provedení: bílá lesk, béžová lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení
 

komoda K23
š*v*h: 153*85*45* cm

postel KR160V
š*v*h: 180*120*213 cm

komoda K13
š*v*h: 107*85*45* cm

komoda F4
š*v*h: 76*97*45 cm

noční stolek NS3
š*v*h: 45*61*40 cm

noční stolek NS2
š*v*h: 45*43*40 cm

komoda F5
š*v*h: 60*136*45cm

komoda F4 V
š*v*h: 60*110*45 cm

zrcadlo 06
š*v*h: 123*65*2 cm

https://www.jamall.cz/piano/
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skříň P22
š*v*h: 92*224*56 cm

skříň P2
š*v*h: 92*224*56 cm

skříň P1
š*v*h: 47*224*56 cm

skříň PUG
š*v*h: L:100 P:102*224*56 cm

skříň PK 181
š*v*h: 182*224*61 cm

skříň DP1
š*v*h: 45*224*56 cm

skříň DP2
š*v*h: 90*224*56 cm

skříň DP 22
š*v*h: 90*224*56 cm

PIANO Provedení: bílá lesk, béžová lesk
Možnost dokoupit LED osvětlení
 

https://www.jamall.cz/piano/
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SORENTO

SORENTO SORENTOKOMODA II KOMODA III

SORENTO

LIMA A1Provedení: craft zlatý/černá/lamely MDF
š*v*h: 150/200*245*62 cm

Provedení: craft zlatý/zrcadlo,
bílá, sonoma, čokoláda, san remo
š*v*h: 100/125/150/175/200/230*215/245*62 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 100/150*215*61 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 120*89*42 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 160*89*42 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 200*215*61 cm

https://www.jamall.cz/skrin-satni-kombinovana-sorento-200/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-kombinovana-sorento-150/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sorento-ii/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sorento-iii/
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CLEO SORENTO PŘEDSÍŇ L/PPŘEDSÍŇ L/P

C3a C3b

A12A4

Provedení: craft zlatý, 
sonoma, artisan
š*v*h: 203*215*62cm

Provedení: craft zlatý, 
sonoma, artisan
š*v*h: 203*215*62cm

Provedení: craft zlatý/zrcadlo,
sonoma, čokoláda, san remo
š*v*h: 100/125/150/175/200/230*215/245*62 cm

Provedení: craft zlatý/zrcadlo,
bílá, sonoma čokoláda, san remo
š*v*h: 100/125/150/175/200/230*215/245*62 cm

Provedení: craft zlatý/černá
š*v*h: 100*190*35 cm

Provedení: craft zlatý/černá/lamely MDF
š*v*h: 100*190*35 cm

https://www.jamall.cz/sorento-predsinova-stena-craft-zlaty-cerna-100x190x35-prava/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-vysoka-a12-245-craft-zlaty-bila/
https://www.jamall.cz/skrin-satni-vysoka-c3a-215/
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RTV stolek
š*v*h: 141*45*40 cm

komoda 01
š*v*h: 121*86*40 cm

skříň 3D4S
š*v*h: 165*210*58 cm

komoda 02
š*v*h: 151*86*40 cm

komoda 03
š*v*h: 121*86*40 cm

komoda 05
š*v*h: 60*105*40 cm

komoda 04
š*v*h: 40*105*40 cm

NAXOS Provedení: dub artisan

https://www.jamall.cz/naxos/
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SKŘÍNĚ Lamivex Provedení: Laminovaná dřevotříska o síle 16 mm, dub sonoma
Kovové úchytky, kovové pojezdy zásuvek

nástavec
JM 08

š*v*h: 90*45*53 cm

nástavec
JM 08

š*v*h: 90*45*53 cm

nástavec
JM 07

š*v*h: 45*45*53 cm

skříň
JM 01

š*v*h: 45*195*53 cm

nástavec
JM 09

š*v*h: 135*45*53 cm
sada polic

JM 11 
(3x police velká, pro skříně 02)

š*v*h: 87*1,6*40 cm

sada polic
JM 12 

(3x police malá, pro skříně 04)
š*v*h: 43,5*1,6*40 cm

nástavec
JM 10

š*v*h: 85*45*85 cm

skříň skříň
JM 02 JM 17

š*v*h: 90*195*53 cm š*v*h: 90*195*53 cm

skříň
JM 04

š*v*h: 135*195*53 cm

skříň
JM 06

š*v*h: 85*195*85 cm

komoda
JM 15

š*v*h: 50*89*40 cm

komoda
JM 13

š*v*h: 79*89*50 cm

komoda
JM 16

š*v*h: 60*89*40 cm

komoda
JM 14

š*v*h: 118*89*50 cm
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Postelový rošt s výklopem pomocí 
pístu v nožní části.
Výklopný rošt umožňuje využití 
úložného prostoru v nohách lůžka.  
Polohování hlavy a nohou pro pohodlí 
a odpočinek na lůžku.

VIVA HN P 

 
• 3 anatomické zóny
• 28 lamel uložených ve dvojitých pouzdrech
• pružná kaučuková pouzdra pro lepší rozložení tlaku těla na 

matraci
• středový popruh pro větší stabilitu roštu
• posuvné objímky pro individuální nastavení tuhosti roštu v 

bederní oblasti
• výška 5 cm

VIVA 
Postelový rošt v pevném provedení pro běžný spánek

Postelový rošt s mechanickým polohováním hlavy a nohou. 

VIVA KOMBI P

VIVA HN 

VIVA P

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí pístu.
Výklopný rošt vhodný pro postele s úložným prostorem 
přístupným z boku.

Postelový rošt s výklopem pomocí pístu v nožní části.
Výklopný rošt umožňuje využití úložného prostoru v nohách lůžka.

Polohování hlavy a nohou pro pohodlí a odpočinek na lůžku.

Postelový rošt s motorovým polohováním pro nejvyšší pohodlí na lůžku.
Nezávislé polohování hlavové a nožní části roštu pomocí motoru přispívá 
k pohodlnému odpočinku bez nutnosti vstávat z lůžka.
• 3 anatomické zóny
• 28 lamel uložených ve dvojitých pouzdrech
• pružná kaučuková pouzdra pro lepší rozložení tlaku těla na matraci
• středový popruh pro větší stabilitu roštu
• posuvné objímky pro individuální nastavení tuhosti roštu v bederní 

oblasti
• výška 5 cm

VIVA MOTOR KABELOVÝ OVLADAČ

BEZŠŇŮROVÝ OVLADAČ

Standardní rozměry: 80x200 cm, 90x200 cm (skutečný rozměr je vždy -1 cm užší a -5 cm kratší)

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

28

záruka

2
roky

https://www.jamall.cz/viva-rost-200x80/
https://www.jamall.cz/viva-hn-rost-200x80/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-80x200-viva-p/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-motor-1/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-kombi-p-levy-1/
https://www.jamall.cz/rost-lamelovy-90x200-viva-hn-p-1/
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20 26

0

https://www.jamall.cz/matrace-classic-90x200x24-super-fox/
https://www.jamall.cz/matrace-80x200x24-arabela/


90

Matrace vyrobená z Flexifoam® pěn v kombinaci s 
vrstvou latexu, který zajišťuje
vynikající podmínky pro spánek. 
Luxusní potah BAMBOO je konstruován ze dvou
samostatných polovin. Je pratelný na 60 °C.

Gizela

https://www.jamall.cz/matrace-80x200x20-kontakt-bambus/
https://www.jamall.cz/matrace-80x200x20-gizela-1/
https://www.jamall.cz/matrace-80x200x22-nika/
https://www.jamall.cz/matrace-80x200x24-arabela-hard/
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Zónová matrace bez lepení s pratelným potahem.
Pružné 7 zónové jádro z pěny Flexifoam.
Vhodná do přistýlek.
Potah Mikro Climatic prošitý dutým klimatizačním 
vláknem, pro zajištění vzdušnosti a izolace lůžka.

Easy

Velmi vhodná osobám , které kladou důraz na odolnost, 
stabilitu a pohodlí.
Pohodlná, tužší matrace s jemnou FlexiFoam® pěnou pro 
dokonalé kopírovaní těla, pohodlí. V pratelném 95°C 
vysoce prodyšném potahu Micro Climatic.

125

2 roky

2
 roky

https://www.jamall.cz/matrace-90x200x20-polstar-talisman-romantika-kasmir/
https://www.jamall.cz/matrace-80x200x20-heureka-plus/
https://www.jamall.cz/matrace-90x200x18-max/
https://www.jamall.cz/matrace-do-pristylek-80x200x9-easy/
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CARO Provedení: dub sonoma 

botník se sedákem 01
š*v*h: 60*48*34 cm

věšák 17
š*v*h: 50*103*24 cm

zrcadlo 26
š*v*h: 50*65*2 cm

botník se sedákem 02
š*v*h: 70*48*34 cm

botník se sedákem 03
š*v*h: 70*48*34 cm

botník se sedákem 04
š*v*h: 80*48*34 cm

botník se sedákem 05
š*v*h: 90*48*34 cm

botník se sedákem 06
š*v*h: 90*68*34 cm

botník se sedákem 07
š*v*h: 105*48*34 cm

komoda 08
š*v*h: 90*76*34 cm

botník 09
š*v*h: 50*90*34 cm

botník 10
š*v*h: 80*90*34 cm

komoda 11
š*v*h: 120*90*34 cm

botník 12
š*v*h: 90*90*34 cm

botník 13
š*v*h: 90*126*34 cmbotník 14

š*v*h: 60*126*34 cm

skříň 16
š*v*h: 55*199*34 cm

věšák 18
š*v*h: 68*103*24 cm

věšák 19
š*v*h: 50*126*3 cm

věšák 20
š*v*h: 68*126*3 cm

věšák 21
š*v*h: 80*126*3 cm

skříň 22
š*v*h: 80*199*51 cm

botník 15
š*v*h: 80*126*34 cm

komoda 25
š*v*h: 138*85*40 cm

komoda 23
š*v*h: 92*85*40 cm

komoda 24
š*v*h: 120*85*40 cm

https://www.jamall.cz/nabytkova-serie-caro/
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NEVIO Provedení: dub artisan 

botník 14
š*v*h: 120*94*34 cm

zrcadlo 16
š*v*h: 103*69*2 cm

věšák 15
š*v*h: 69*145*27 cm

skříň 01
š*v*h: 55*200*34 cm

věšák 07
š*v*h: 35*145*2 cm

věšák 06
š*v*h: 70*145*3 cm

botník 05
š*v*h: 105*54*34 cm

botník 03
š*v*h: 70*94*34 cm

botník 04
š*v*h: 70*54*34 cm

zrcadlo 08
š*v*h: 50*65*2 cm

L/P

https://www.jamall.cz/nevio-universalni-sestava/
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PŘEDSÍNĚ APOLON, ROMA, ODISEJ

APOLON PA-3 ZRCADLO

APOLON PA-3 KOMODA

APOLON PA-2APOLON PA-1

ROMA 1

ODISEJ 3V ODISEJ 4V

ROMA 6F ROMA 4 ROMA 150ROMA RU

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, artisan

Provedení: bílá, dub bardolíno, dub sněhový, artisan

š*v*h: 50*113*2 cm

š*v*h: 50*95*37 cm

š*v*h: 50*209*37 cmš*v*h: 50*209*37 cm

š*v*h: 75*95*37 cm

š*v*h: 70*120*28 cm š*v*h: 70*157*28 cm

š*v*h: 146*81*39 cm š*v*h: 75*80*52 cm š*v*h: 150*80*40 cmš*v*h: 72/35*95*72/35 cm

https://www.jamall.cz/apolon/
https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=roma
https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=odisej
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KOMODY VIVA

KOMODY ERVI
komoda 01 komoda 02 komoda 03 toaletní stolek BIJOU

š*v*h: 72*85*40 cm š*v*h: 72*85*34 cm š*v*h: 106*85*34 cm
š*v*h: 80*140*40 cm

provedení: bílá

KOMODY ARMADIO

A1 4S
š*v*h: 74*85*45 cm

A1 2D 1S
š*v*h: 73*85*36 cm

A1 3D 2S
š*v*h: 109*85*35 cm

A1 2D 4S
š*v*h: 109*85*35 cm

AXL 2D 4S
š*v*h: 155*85*35 cm

A2 3D 1S
š*v*h: 109*104*35 cm

Provedení: bílá, dub lanýž, dub sonoma/lava

Provedení: sonoma světlá

Provedení: bílá mat

VIVK04
š*v*h: 40*104*40 cm

VIVK05
š*v*h: 120*84*40 cm

VIVS01
š*v*h: 40*48*34 cm

VIVK01
š*v*h: 77*104*40 cm

VIVK02
š*v*h: 77*84*40 cm

VIVK03
š*v*h: 154*84*40 cm

K1 - 3D 2S
š*v*h: 109*85*36 cm

3K
š*v*h: 50*120*29 cm

Provedení: dub sonoma

K1 - 4S
š*v*h: 74*85*45 cm

K1 - 2D 2S
š*v*h: 74*85*36 cm

4K
š*v*h: 50*155*29 cm

KOMODY SCONTO

https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk01/
https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk02/
https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk03/
https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk04/
https://www.jamall.cz/komoda-bila-viva-vivk05/
https://www.jamall.cz/komoda-nocni-stolek-bila-viva-vivs01/
https://www.jamall.cz/komoda-se-zasuvkami-bila-armadio-a1-4s/
https://www.jamall.cz/komoda-dvoudverova-bila-armadio-a1-2d1s/
https://www.jamall.cz/komoda-tridverova-bila-armadio-a1-3d2s/
https://www.jamall.cz/komoda-se-zasuvkami-bila-armadio-a1-2d4s/
https://www.jamall.cz/komoda-tridverova-bila-armadio-a2-3d1s/
https://www.jamall.cz/komoda-se-zasuvkami-dub-sonoma-sconto-k1-4s/
https://www.jamall.cz/komoda-dvoudverova-dub-sonoma-sconto-k1-2d2s/
https://www.jamall.cz/komoda-tridverova-dub-sonoma-sconto-k1-3d2s/
https://www.jamall.cz/botnik-se-3-vyklopy-dub-sonoma-sconto/
https://www.jamall.cz/botnik-se-4-vyklopy-dub-sonoma-sconto/
https://www.jamall.cz/komoda-zasuvkova-sonoma-svetla-ervi-01/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sonoma-svetla-ervi-02/
https://www.jamall.cz/komoda-kombinovana-sonoma-svetla-ervi-03/
https://www.jamall.cz/stolek-toaletni-bily-bijou/
https://www.jamall.cz/komoda-se-zasuvkami-bila-armadio-a1-2d4s/
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PAVO

LUNIS

Provedení: dub artisan/bílá mat, dub artisan/grafit

Provedení: san remo

věšák komoda

botník

komoda 1D1S komoda 3S komoda 3D3S

komoda

zrcadlo
botník

skříň

věšák

komoda 2D2S

zrcadlo

š*v*h: 56*110*26 cm š*v*h: 76*84*37 cm

š*v*h: 56*44*37 cm

š*v*h: 55*85*38 cm š*v*h: 55*85*38 cm š*v*h: 114*85*38 cm

š*v*h: 65**100*38 cm

š*v*h: 65*98*2 cm

š*v*h: 65*45*37 cm

š*v*h: 65*197*37 cm

š*v*h: 65*153*28 cm

š*v*h: 77*85*38 cm

š*v*h: 54*76*3 cm

https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=pavo
https://www.jamall.cz/vesak-dub-artisan-bila-mat-pavo/
https://www.jamall.cz/komoda-dub-artisan-bila-mat-pavo/
https://www.jamall.cz/botnik-dub-artisan-bila-mat-pavo/
https://www.jamall.cz/zrcadlo-dub-artisan-bila-mat-pavo/
https://www.jamall.cz/vyhledavani?filter%5Bq%5D=lunis
https://www.jamall.cz/skrin-san-remo-lunis/
https://www.jamall.cz/vesak-san-remo-65x154x28-lunis/
https://www.jamall.cz/botnik-san-remo-lunis/
https://www.jamall.cz/zrcadlo-san-remo-lunis/
https://www.jamall.cz/komoda-3d3s-san-remo-lunis/
https://www.jamall.cz/komoda-3s-san-remo-lunis/
https://www.jamall.cz/komoda-san-remo-lunis/
https://www.jamall.cz/komoda-2d2s-san-remo-lunis/
https://www.jamall.cz/komoda-1d1s-san-remo-lunis/
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GOLD Provedení: ořech ecco
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

komoda GD-SW2D80PW
š*v*h: 80*194*39 cm

komoda GD-SW2D80
š*v*h: 80*194*39 cm

komoda GD-SW1D55/60/70
š*v*h: 55/60/70*194*39 cm

komoda GD-SN2D80
š*v*h: 80*121*39 cm

komoda GD-SN1D70komoda GD-SN1D55/60
š*v*h: 70*121*39 cmš*v*h: 55/60*121*39 cm

regál GD-RW55
š*v*h: 55*194*39 cm

regál GD-RW60 regál GD-RW70 regál GD-RW80
š*v*h: 60*194*39 cm š*v*h: 70*194*39 cm š*v*h: 80*194*39 cm

regál GD-RNO55
š*v*h: 55*121*39 cm

regál GD-RNO60 regál GD-RNO70 regál GD-RNO80 komoda GD-4SW
š*v*h: 60*121*39 cm š*v*h:70*121*39 cm š*v*h: 80*121*39 cm š*v*h: 55*121*39 cm

komoda GD-4SN
š*v*h: 55*85*39 cm

komoda GD-KONT
š*v*h: 55*65*55 cm

komoda GD-4S
š*v*h: 90*85*39 cm

komoda GD-4S1D
š*v*h: 90*85*39 cm

pracovní stůl GD-BKS
š*v*h: 120*77*60 cm

pracovní stůl GD-BSKD
š*v*h: 160*77*60 cm

https://www.jamall.cz/gold/
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ADAM Provedení: dub sonoma
Možnost výběru z 24 barevných odstínů

skříň SS
š*v*h: 100*194*40 cm

skříň 1
š*v*h: 80*194*40 cm

skříň  rohová
š*v*h: 85*194*85 cm

vitrína 5
š*v*h: 80*194*40 cm

vitrína 11
š*v*h: 100*194*40 cm

skříň 5
š*v*h: 100*194*40 cm

skříň 9 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

skříň 9 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

skříň 9 (400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál rohový ND
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 6 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 6 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

https://www.jamall.cz/kancelarsky-system-adam/


99

regál 3
š*v*h: 80*118*40 cm

regál 4 (800)
š*v*h: 80*194*40 cm

regál 4 (600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 4 (400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 8(800)
š*v*h: 80*194*40 cm

regál 8(600)
š*v*h: 60*194*40 cm

regál 8(400)
š*v*h: 40*194*40 cm

regál 2
š*v*h: 80*118*40 cm

regál rohový NM
š*v*h: 40*118*40 cm

regál 10 (800)
š*v*h: 80*118*40 cm

regál 10 (600)
š*v*h: 60*118*40 cm

regál 10 (400)
š*v*h: 40*118*40 cm

regál 7
š*v*h: 80*156*40 cm

regál 1
š*v*h: 80*118*40 cm

kontejnér 1
š*v*h: 50*80*40 cm

kontejnér 3 (500)
š*v*h: 50*66*50 cm

kontejnér 3 (350)
š*v*h: 35*66*50 cm

kontejnér K 3 
š*v*h: 50*53*50 cm

kontejner KB 2 
š*v*h: 50*53*40 cm

přídavný stůl 1
š*v*h: 65*75*65 cm

přídavný stůl 2
š*v*h: 135*76*67 cm

pracovní stůl 2
š*v*h: 160*76*65 cm

pracovní stůl 3B
š*v*h: 160*76*67 cm

pracovní stůl B1
š*v*h: 150*76*65 cm

pracovní stůl 3A
š*v*h: 160*76*67 cm

https://www.jamall.cz/kancelarsky-system-adam/
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KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

 hloubkově stavitelná hokejka
 výškově stavitelný opěrák
 nelze vyrobit v látce fill a kožence
 nosnost 100kg
 možnost objednat područky

V-line S-line

KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

FUXO DĚTSKÁ ROSTOUCÍ ŽIDLE
 
 
 

    
 

 
Ilustrační obrázek 

 
Popis 

 
Doplňky 

 
Potahová kategorie 

Cena 
nákupní bez 

DPH/1ks 
S-LINE 

 
 
 

V-LINE 

 

 
 
 
Dětská rostoucí židle 
 
FUXO S-LINE, V-LINE, A-LINE 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Područky pro S-LINE a      

V-LINE pevné plast 
šedý 

. 

 
 
 

Kolečka pro S-LINE a      
V-LINE Ø50mm na 

tvrdé podlahy 
 

 
 
 
 

 

 
 

VERZE SKLADEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená 
MO bez DPH 

2.590,- Kč 
bez DPH 

 
Cena 

JAMALL bez 
DPH 

1.600,- Kč 
bez DPH 

 
 
 

 
 
 

nosnost: 130 kg

síť s 3D podhlavníkem 
š*v*h: 66*114/132*48 cm

výška sedu: 43-53 cm

JOO

https://www.jamall.cz/zidle-kancelarske/
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 hloubkově stavitelná hokejka
 výškově stavitelný opěrák
 nelze vyrobit v látce fill a kožence
 nosnost 100kg
 možnost objednat područky

nosnost: 130 kg

nosnost: 120 kg nosnost: 120 kg

nosnost: 120 kg
nosnost: 120 kg

nosnost: 160 kg

nosnost: 150 kg

nosnost: 130 kg

nosnost: 120 kg

nosnost: 130 kg

nosnost: 120 kg

kožené křeslo antracitové barvykancelářská židle s vysokým fikním 
síťovaným opěrákem

š*v*h: 51*99/111*46 cm
š*v*h: 70*118/126*54 cm

š*v*h: 51*97/118*45 cm

š*v*h: 51*104/116*48 cm

š*v*h: 53*104/120*56 cm

š*v*h: 64*99/110*46 cm

š*v*h: 63*93*47 cm

š*v*h: 51*97/116*46 cm

š*v*h: 49*83*59 cm

výška sedu: 44-55 cm
výška sedu: 40-48 cm

výška sedu: 44-56 cm

výška sedu: 46-57 cm

výška sedu: 44-55 cm

výška sedu: 54 cm

výška sedu: 45 cm

výška sedu: 43-54 cm

výška sedu: 45 cm

YORK SÍŤ PYTHON MATRIX FILL

KENT EXCLUSIVE

GAME ŠÉF

MANDY

OLYMP H1 noha CP

LARA

OLYMP SÍŤ

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLEKANCELÁŘSKÉ ŽIDLE

https://www.jamall.cz/zidle-kancelarske/
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PC STOLY, POLICE

š*v*h: 132*75*60 cm

š*v*h: 205*75*175 cm

š*v*h: 132*135*60 cm

š*v*h: 80*55*80 cm

š*v*h: 105*75*60 cm

š*v*h: 124*76*86 cm

š*v*h: 133*76*60 cm

š*v*h: 80*40*20 cm

š*v*h: 98*24*20 cm

š*v*h: 116*56*22 cm

š*v*h: 100*72*52 cm

š*v*h: 123*75*88 cm

š*v*h: 130*76*60 cm

K 17

K 53N

K 48

POLICE N

K 14

K 26N

K 46

POLICE PS
POLICE L

POLICE L3

K 1

K 49

K 61

Možnost výběru z 24 barevných odstínů

https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k17/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k14/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k26-new/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-orech-k46/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k48/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-olse-k49/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-k61-adam/
https://www.jamall.cz/stul-pracovni-dub-sonoma-k53-n/
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VTPS 787 BXB
Elektrická pyrolytická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny 
se zobrazením teploty a způsobu 
ohřevu
 > programování doby pečení/odložení 
startu
 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza 
300 °C, pomalé pečení, mražená 
a hotová jídla, horkovzdušné 
fritování bez tuku
 > 22 automatických programů pečení
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení 
v páře
 > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik 
systémem tlumené zavíraní & 
tlumené otvírání dvířek
 > PYRO CLEAN funkce samočištění 
trouby
 > čtyřdílné sklo dvířek s tepelným 
deflektorem
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, 
termosonda

+

+

+

+

VTCS 786 DXB 

Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny  
se zobrazením teploty a způsobu 
ohřevu

 > programování doby pečení/odložení 
startu

 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza  
300 °C, pomalé pečení, mražená 
a hotová jídla, horkovzdušné  
fritování bez tuku

 > 22 automatických programů pečení
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (2 úrovně) 
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání 
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění 
trouby párou

 > katalytický kryt ventilátoru – funkce 
samočištění

 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech, 
termosonda

+

 A

VTCS 777 BX
Elektrická trouba  
samostatnás funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny 
se zobrazením teploty a způsobu 
ohřevu

 > programování doby pečení/odložení 
startu

 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza  
300 °C, pomalé pečení, mražená  
a hotová jídla, horkovzdušné  
fritování bez tuku

 > 22 automatických programů pečení
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (1 úroveň) s klik  
systémem

 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání  
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění  
trouby párou

 > katalytický kryt ventilátoru – funkce  
samočištění

 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

VTCS 785 DB
Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny  
se zobrazením teploty a způsobu  
ohřevu

 > programování doby pečení/odložení  
startu

 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza  
300 °C, pomalé pečení, mražená 
a hotová jídla, horkovzdušné  
fritování bez tuku

 > 22 automatických programů pečení
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (2 úrovne)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání 
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění 
trouby párou

 > katalytický kryt ventilátoru – funkce 
samočištění

 > trojité sklo dvířek s tepelným deflektorem
 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

VTS 785 BW
Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny  
se zobrazením teploty a způsobu  
ohřevu

 > programování doby pečení/odložení  
startu

 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza  
300 °C, pomalé pečení, mražená 
a hotová jídla, horkovzdušné  
fritování bez tuku

 > 22 automatických programů pečení
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání 
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického  
čištění trouby párou

 > trojité sklo dvířek s tepelným  
deflektorem

 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

VTS 556 BXB
Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení  
startu

 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > program Pizza 300 °C, pomalé 
pečení, mražená a hotová jídla, 
horkovzdušné fritování bez tuku, 
automatické gratinování

 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené  
otvírání dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění 
trouby párou

 > dvojité sklo dvířek s tepelným  
deflektorem

 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

VTS 785 BXB
Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny  
se zobrazením teploty

 > a způsobu ohřevu
 > programování doby pečení/odložení  
startu

 > multifunkční trouba 22 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > automatické režimy pečení: Pizza  
300 °C, pomalé pečení, mražená 
a hotová jídla, horkovzdušné  
fritování bez tuku

 > 22 automatických programů pečení
 > EXTRA PÁRA 3 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání 
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického  
čištění trouby párou

 > trojité sklo dvířek s tepelným  
deflektorem

 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

VTS 543 BW
Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení  
startu

 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > program Pizza 300 °C, pomalé 
pečení, mražená a hotová jídla, 
horkovzdušné fritování bez tuku, 
automatické gratinování

 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > vedení v troubě – drátěné závěsy
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání 
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického čištění 
trouby párou

 > dvojité sklo dvířek s tepelným  
deflektorem

 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

+

 A
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VTS 555 DXB
Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení  
startu

 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > program Pizza 300 °C, pomalé 
pečení, mražená a hotová

 > jídla, horkovzdušné fritování bez tuku, 
automatické gratinování

 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (2 úrovně)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání 
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického  
čištění trouby párou

 > dvojité sklo dvířek s tepelným  
deflektorem

 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

VTS 545 BX
Elektrická trouba  
samostatná s funkcí páry

 > objem trouby 77 l
 > dotykové programovatelné hodiny
 > programování doby pečení/odložení  
startu

 > multifunkční trouba 12 funkcí
 > možnost regulace teploty 30-300 °C
 > program Pizza 300 °C, pomalé 
pečení, mražená a hotová

 > jídla, horkovzdušné fritování bez 
tuku,automatické gratinování

 > EXTRA PÁRA 2 programy pečení v páře
 > teleskopický výsuv (1 úroveň)
 > tlumené zavíraní & tlumené otvírání 
dvířek

 > ECO CLEAN funkce ekologického  
čištění trouby párou

 > dvojité sklo dvířek s tepelným  
deflektorem

 > 1x pekáč, 1x rošt, 1x mělký plech

VDIT 651 X/FF/CW
přední hrana zkosená,  
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny
 > SuperBoost (extra výkon u všech  
varných zón současně)

 > Timer (časový spínač varných zón  
s auto vypnutím)

 > KeyLock (zamčení ovládání  
varné desky)

 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230 V(32 A/16 A)/400 V)

 > jmenovitý příkon: 7,2 Kw

VDIT 654 FF7 / X7
přední hrana zkosená,  
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny
 > 1x ConnectZone (spojení dvou levých  
zón nad sebou)

 > Funkce: KeepWarm, EasyMelt,  
Pause, Memory

 > Timer, TimeMinutes (časový spínač 
a kuchyňská minutka)

 > KeyLock (zamčení ovládání  
varné desky)

 > jmenovitý příkon: 7,2 kW

VDIT 657 FF
přední hrana zkosená,  
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny
 > 1x FlexiZone (propojení zón nad sebou)
 > SuperBoost (extra výkon u všech  
varných zón současně)

 > PotDetect (rozpoznání nádobí  
materiál, velikost)

 > Funkce: KeepWarm, EasyMelt, 
Pause, Memory

 > Timer, TimeMinutes (časový spínač 
a kuchyňská minutka)

 > KeyLock (zamčení ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230 V(32 A/16 A)/400 V)

 > jmenovitý příkon: 7,36 kW

VDIT 658 FF
přední hrana zkosená,  
ostatní broušené

Indukční vestavná 
sklokeramická deska

 > dotykové ovládání
 > 4 indukční zóny
 > FlexiZone (propojení zón nad sebou)
 > SuperBoost (extra výkon u všech  
varných zón současně)

 > PotDetect (rozpoznání nádobí  
materiál, velikost)

 > Funkce: KeepWarm, EasyMelt, 
Pause, Memory

 > Timer, TimeMinutes (časový spínač 
a kuchyňská minutka)

 > KeyLock (zamčení ovládání varné desky)
 > PowerConnection (možnost 
jednofázoveho připojeni na 
230 V(32 A/16 A)/400 V)

 > jmenovitý příkon: 7,36 kW

VDP 645 GB8
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami  
Stop Gas

 > Dvojitý WOK hořák
 > elektrické zapalování hořáků  
v knoflících

 > dvoudílná litinová vařidlová  
mřížka

 > skleněný povrch – tvrzené sklo

VDP 645 GB6
Plynová vestavná  
skleněná deska

 > 4 plynové hořáky s pojistkami  
Stop Gas

 > elektrické zapalování hořáků  
v knoflících

 > dvoudílná litinová vařidlová  
mřížka

 > skleněný povrch – tvrzené sklo

 A  A
X

FF

CW
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VDP 665 X
Plynová vestavná 
deska
> 4 plynové hořáky s pojistkami 

Stop Gas
> Trojitý WOK hořák
> elektrické zapalování hořáků 

v knofl ících
> dvoudílná litinová vařidlová mřížka
> skleněný povrch – tvrzené sklo

VDP 645 GB7 / GW7 
Plynová vestavná 
skleněná deska
> 4 plynové hořáky s pojistkami 

Stop Gas
> elektrické zapalování hořáků 

v knofl ících
> dvoudílná litinová vařidlová mřížka
> skleněný povrch – tvrzené sklo

VDST 652 X / FF 
přední hrana zkosená, 
ostatní broušené

Sklokeramická vestavná 
deska
> dotykové ovládání
> 4 Hi-Light varné zóny (z toho 1x 

duozóna)
> ukazatel zbytkového tepla
> Funkce: KeepWarm, Pause
> Timer (časový spínač varných zón 

s auto vypnutím)
> KeyLock (zamčení ovládání varné desky)
> jmenovitý příkon: 6,4 kW

VMT 445 B
Vestavná mikrovlnná 
trouba
> možnost kombinovaného ohřevu 

mikrovlny + gril
> LED displej s možností vypnutí
> nerezový interiér trouby
> výkon 900 W, výkon grilu Quartz 1200 W
> objem 25 l
> AUTO menu - 12 přednastavených 

programů
> otočný talíř 315 mm, grilovací rošt
> elektronický časovač, hodiny, dětský 

zámek
> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
> jmenovitý příkon: 1 450 W

VMT 445 W
Vestavná mikrovlnná 
trouba
> možnost kombinovaného ohřevu 

mikrovlny + gril
> LED displej s možností vypnutí
> nerezový interiér trouby
> výkon 900 W, výkon grilu Quartz 1200 W
> objem 25 l
> AUTO menu - 12 přednastavených 

programů
> otočný talíř 315 mm, grilovací rošt
> elektronický časovač, hodiny, dětský 

zámek
> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
> jmenovitý příkon: 1 450 W

VMT 445 X
Vestavná mikrovlnná 
trouba
> možnost kombinovaného ohřevu 

mikrovlny + gril
> LED displej s možností vypnutí
> nerezový interiér trouby
> výkon 900 W, výkon grilu Quartz 1000 W
> objem 25 l
> AUTO menu - 8 přednastavených 

programů
> otočný talíř 315 mm, grilovací rošt
> elektronický časovač, hodiny, dětský 

zámek
> ECO CLEAN funkce na čištění trouby
> jmenovitý příkon: 1 450 W

IM 565
Vestavná integrovaná 
myčka
> kapacita myčky 9 sad nádobí
> 2 úložné koše (příborový košík)
> 6 programů mytí: AUTO; rychlý; 

intenzivní; intenzivní krátký; ECO; sklo
> teploty mytí: 65, 60, 55, 45, 40 °C
> funkce poloviční plnění
> funkce SušeníPlus – automatické 

pootevření dveří na konci programu
> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
> samočistící fi ltr
> spotřeba energie: 63 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 9 l/cyklus

IM 6475
Vestavná integrovaná 
myčka
> kapacita myčky 16 sad nádobí
> 3 úložné koše (příborová zásuvka)
> 6 programů mytí: AUTO; Intenzivní; 

ECO;
> Hygiene; Křišťálové sklenice; 1h mytí
> teploty mytí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 

70 °C
> funkce SušeníPlus – automatické 

pootevření dveří na konci programu
> funkce RychléMytí – možnost zkrácení

programů
> MultiClack systém nastavení výšky

horního koše
> funkce Total Aqua Stop proti přetečení
> samočistící program, samočistící fi ltr
> skládací držáky talířů ve spodním koši
> spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
> spotřeba vody: 11 l/cyklus

GB7 X

GW7 FF

45

45
dB

44
dB
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výrobek: art. n.:

typ: výrobní 
číslo:

model: podpis a razítko prodejce:

datum prodeje, den, měsíc (slovem), 
rok:

MORA BENEFIT
S kuponem BENEFIT vám dává MORA jistotu, díky které jste připraveni 
na každou situaci. Chceme, aby vám náš spotřebič dělal radost. 
MORA. Plná života.

KUPON Benefit Servis 5 let

Hodnota kupónu včetně DPH je 1000 Kč
Podmínkou platnosti „MORA Benefit servisu 5 let“ je registrace 
na www.mora.cz/registrace do 14 dní od data zakoupení výrobku.

Gorenje spol. s.r.o., 
Vyskočilova 1461/2a, 

Praha 4, 140 00

www.mora.cz

číslo kuponu:

kontrolní ústřižek kontrolní ústřižekkontrolní ústřižek

MORA – Benefit servis – 5 let
Zakoupením kupónu prodloužené záruky MORA Benefit 
získá zákazník po dobu dalších 36 měsíců (nad rámec 
zákonné záruční lhůty) nárok na bezplatnou výměnu, 
nebo opravu specifikovaných součástí výrobku, práci 
a výjezd smluvního servisního technika. 

Prodlouženou záruku MORA – Benefit servis – 5 let je 
možné zakoupit k těmto spotřebičům:

- kombinované chladničky 
- vestavné trouby 
-  indukční a sklokeramické varné desky
- myčky nádobí

Podmínkou platnosti kupónu prodloužené záruky je 
registrace na www.mora.cz/registrace do 14 dní od data 
zakoupení výrobku.

IM 6687
Vestavná integrovaná  
myčka

 > kapacita myčky 16 sad nádobí
 > invertorový motor
 > 3 úložné koše (příborová zásuvka)
 > 8 programů mytí: AUTO; Intenzivní; ECO; 
Hygiene; Rychlý 20́ ; Křišťálové sklenice; 
1h mytí; Noční mytí

 > teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 > funkce SušeníPlus – automatické 
pootevření dveří na konci programu

 > funkce RychléMytí – možnost zkrácení 
programů

 > Stavové světlo na podlahu
 > MultiClack systém nastavení výšky 
horního koše

 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící program, samočistící filtr
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > spotřeba energie: 76 kWh/100 cyklů
 > spotřeba vody: 9,6 l/cyklus

VM 6465 X 
Vestavná myčka  
s panelem

 > kapacita myčky 16 sad nádobí
 > 3 úložné koše (příborová zásuvka)
 > 6 programů mytí: AUTO; intenzivní;  
ECO; Hygiena; křišťálové; 1h mytí

 > teploty mytí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70 °C

 > funkce SušeníPlus – automatické
 > pootevření dveří na konci programu
 > funkce RychléMytí – možnost zkrácení 
programů

 > MultiClack systém nastavení výšky 
horního koše

 > funkce Total Aqua Stop proti přetečení
 > samočistící filtr
 > skládací držáky talířů ve spodním koši
 > spotřeba energie: 85 kWh/100 cyklů
 > spotřeba vody: 11 l/cyklus

VC 1822
Vestavná kombinovaná 
chladnička

 > IceLimit technologie pro menší tvorbu 
námrazy

 > v mrazničce
 > mechanické ovládání
 > VitaBox s HumidityControl – 
zeleninová zásuvka

 > s regulací vlhkosti vzduchu
 > HiddenSpace – skrytý úložný prostor 
umístěný ze

 > spodní části zásuvky VitaBox
 > drátěný rošt na láhve
 > MaxiBox – velká mrazící zásuvka 
s objemem 38 l

 > EcoMode – úsporný režim
 > LED osvětlení
 > pant dveří – pojezdy
 > možnost změny směru otevírání dveří
 > roční spotřeba energie: 218 kWh

VCN 1821
Vestavná kombinovaná 
NoFrost chladnička

 > NoFrost DualAdvance – beznámrazový 
2okruhový systém

 > elektronické ovládání
 > VitaBox s HumidityControl – zeleninová 
zásuvka s regulací

 > vlhkosti vzduchu
 > digitální ukazatel teploty pro chladničku
 > drátěný rošt na láhve
 > MaxiBox – velká mrazící zásuvka 
s objemem 38 l

 > SuperCool – funkce pro rychlé zchlazení 
potravin

 > EcoMode – úsporný režim
 > LED osvětlení
 > světelné upozornění na otevřené dveře
 > pant dveří – pojezdy
 > možnost změny směru otevírání dveří
 > roční spotřeba energie: 281 kWh

OK 634 X
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > tlačítkové ovládání
 > maximální výkon odsavače 559 m3/hod.
 > LED osvětlení 2x, celkový výkon 12 W
 > kovové filtry proti mastnotám
 > horní odtah 150 mm, zpětná klapka
 > možnost recirkulace
 > pro recirkulaci zakupte uhlíkový filtr  
– kód: 273829

 > roční spotřeba el. energie: 57,1 kWh

OV 686 GBX / GW 
Komínový odsavač

 > 3 rychlosti výkonu
 > dotykové ovládání
 > perimetrické odsávání
 > maximální výkon odsavače 608 m3/hod.
 > LED osvětlení 1x, celkový výkon 3 W
 > kovové filtry proti mastnotám 
s polyuretanovou pěnou

 > horní odtah 150 mm, zpětná klapka
 > možnost recirkulace
 > pro recirkulaci zakupte uhlíkový filtr  
– kód: 808996

 > roční spotřeba el. energie: 59,2 kWh

GBX

GW

54 54

42
dB

44
dB

38
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39
dB

63
dB

67
dB

INVERTOROVÝ MOTOR
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Nová generace 
vestavných trub

Indukční  
a sklokeramické 
desky

Funkce:
Extra objem 77 l
Dokonalý přehled nad pečením
Funkce extra pára

Funkce:
FlexiZone propojení zón
Automatické programy vaření
Funkce udržování teploty

Program Pizza 300 °C
Horkovzdušné fritování bez tuku
Tlumené zavítání & otevírání

Funkce pro šetrné rozpouštění
Extra výkon se SuperBoost
Možnost jednofázového připojení
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SPECIALISTÉ NA LED OSVĚTLENÍ
A NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

w w w . w i r e l i . c z                   + 4 2 0  5 7 7  6 0 9  2 2 2                    w w w . i d e a l n o n s t o p . c z

LED PÁSEK 2216 LED PROFIL BEGTON

 

LED ZDROJ JST-M LED DÁLK. OVLADAČ

Speciální zdroj pro napájení LED 
sestav s možnos� přímé instalace 
do nábytku. Díky tomuto vysoce 
kvalitnímu zdroji zajis�te nepřetržitý
a bezchybný provoz LED sestavy.    

Kompletní nabídku LED osvětlení si vyžádejte u Vašeho prodejce. Více informací o produktech značky 
WIRELI naleznete na stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz. 

Standardní LED pásek s miniaturními 
čipy a jejich vysokou hustotou pro 
vytvoření dokonalé linie světla. Pásek
je vhodný pro designové osvětlení 
interiéru a osvětlení nábytku (např.:
kuchyňské linky, šuplíků a polic).

Minimalis�cký hliníkový profil pro 
zajištění plynulého chlazení LED 
pásku. Profil lze snadno přisadit 
do nábytku za pomoci montážních
úchytů. Pro dokonalý efekt použijte
ještě opálový difuzor a koncovky.

Ruční dálkový ovladač pro nastavení 
intenzity světla LED sestavy v rozmezí
1-100%. Jednoduché, avšak profesio-
nální zpracování ovladače podtrhne 
jedinečný design každé LED sestavy.  

3202224601 LED pásek 1160lm CRI>90 bílá studená

3202225601 LED pásek 1160lm CRI>90 bílá neutrální

3202226601 LED pásek 1160lm CRI>90 bílá teplá

3209273120 LED profil stříbrný mat, elox, 2m

3209285120 LED profil bílý, lak, 2m

3209286120 LED profil černý mat, elox, 2m

3204000190 LED zdroj 24W, 12V, 2A

3204000191 LED zdroj 36W, 12V, 3A

3204000192 LED zdroj 48W, 12V, 4A

3204000058 LED ovladač s přijímačem 12V

3204000059 LED ovladač s přijímačem CTA 12V

3204000060 LED ovladač s přijímačem RGB 12V

Napájení: 12V DC, 9,6W/m, 0,8 A
Účinnost LED: 133 lm/W
Šíře pásky 8 mm
Modul: 4 LED/50 mm
Doporučená max. linie: 5 m
Záruka: 5 let

Příkon pásku max.: 15W/m
Šíře pásku max.: 12 mm
Záruka: 5 let

Napájení: 12V DC
Záruka: 5 let

Napájení: 12V DC
Záruka: 5 let
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OSVĚTLETE S NAŠIMI LED KOMPONENTY 
CELÝ VÁŠ INTERIÉR - JE TO SNADNÉ.

Neváhejte a obraťte se na nás nebo Vašeho prodejce. Rádi Vám poradíme s Vaším osvětlením. 
Více informací o produktech značky WIRELI naleznete stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz.
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K sestavení liniového LED svídla budete potřebovat:

- LED hliníkový profil zajišťující chlazení 
- LED pásek jako zdroj světla
- Systém kabelových rozvodů
- Ovládání LED svídla
- Napájecí zdroj
 
Vše ale můžete nechat na nás! 
Pro sestavení opmálního LED svídla potřebujeme pouze znát:

1) Jakou část interiéru, exteriéru nebo nábytku potřebujete osvětlit  
2) Jak dlouhou linii světla budete potřebovat (např.: 2000 mm)
3) Jaký tvar hliníkového profilu (vč. difuzoru) bude co nejvíce odpovídat 
    designu osvětlované čás (např.: bílý profil vkládaný pod horní kuchyňské 
     skříňky + opálový difuzor apod.)
4) Jaký výkon a barvu světla požadujete (např.: světlo pod kuchyňskou 
     linku do 15W/m a bílá neutrální barva světla 4000K)
5) Jakým způsobem chcete světlo ovládat (např.: automacky při pohybu 
    ruky v těsné blízkos senzoru umístěném uvnitř hliníkového profilu)
6) jak dlouhé přívodní kabely od napájecího zdroje + jak dlouhé přívodní 
    kabely k napájecímu zdroji potřebujete (např.: 2000 mm kabel 230V DC 
    + 1500 mm kabel JST-M 12V DC)
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DVOJKOŠ KOMFORTDVOJKOŠ ELEGANCE

 

POLICE ELEGANCE

Plnovýsuvný dvojkoš Komfort spodní
s tlumeným dovřením. 

1002219001        108 × 465 × 522            150 

1002222001        158 × 465 × 522            200  

1002223001        258 × 465 × 522            400 

Materiál: ocel
Povrch. úprava: chrom (koše), antracit
(nosný rám)
Maximální zažení: 30 kg

1002224001        358 × 465 × 522            400 

  kód                                 š x h x v (mm)              šíře korpusu (mm)

Plnovýsuvný dvojkoš Elegance boční 
s tlumeným dovřením

1002812001 P     110 × 470 × 570            150 

1002813001 L     110 × 470 × 570            150  

1002814001 P     160 × 470 × 570            200 

Materiál: ocel, lamino
Povrch. úprava: chrom, bílé lamino
Maximální zažení: 30 kg

1002815001 L     160 × 470 × 570            200 

  kód                                 š x h x v (mm)              šíře korpusu (mm)

Rohová výsuvná police Elegance 
s tlumeným dovřením 

Materiál: ocel, lamino
Maximální zažení: 20 kg/police
Minimální šíře dvířek: 450 mm
Variabilní světlá výška: 570-710 mm

1002821001 P       810 × 500 × 570-710     900     antrac. 

1002801001 L        810 × 500 × 570-710     900        bílé 

1002802001 P       810 × 500 × 570-710     900        bílé  

1002820001 L        810 × 500 × 570-710     900      antrac.   

      kód                                š x h x v (mm)             šíře korp. (mm)  police

Kompletní nabídku vybavení nábytku si vyžádejte u Vašeho prodejce. Více informací o produktech značky 
WIRELI naleznete na stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz. 

SPECIALISTÉ NA LED OSVĚTLENÍ
A NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

DVOJKOŠ KOMFORT

Plnovýsuvný dvojkoš Komfort boční
s tlumeným dovřením. 

1002220001 P        110 × 485 × 543              150 

1002247001 L        110 × 485 × 543              150  

Materiál: ocel
Povrch. úprava: chrom
Maximální zažení: 30 kg

  kód                                 š x h x v (mm)                    šíře korpusu (mm)

1002221001 P        160 × 485 × 543              200 

1002248001 L        160 × 485 × 543              200  
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ODPAD. KOŠ KLASIK ODPAD. KOŠ KOMFORT 

Výsuvný odpadkový dvojkoš s úchyty 
dvířek, 2×20 l. 

Materiál: ocel, plast
Maximální zažení: 25 kg
Typ výsuvu: ložiskový plnovýsuv 
Nabízíme varianty s úchyty dvířek 
nebo bez

Výsuvný odpadkový trojkoš Komfort 
s úchyty dvířek 1×34 l + 2×17 l. 

Materiál: ocel, plast
Maximální zažení: 25 kg
Typ výsuvu: plnovýsuv typu tandem 
Nabízíme varianty s úchyty dvířek 
nebo bez

1007112602         345 × 480 × 415               400         

      kód                                š x h x v (mm)            vnější šíře skříňky (mm)

Kompletní nabídku vybavení nábytku si vyžádejte u Vašeho prodejce. Více informací o produktech značky 
WIRELI naleznete na stránkách www.wireli.cz nebo na www.idealnonstop.cz. 

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ

Plnovýsuvná potravinová skříň s tlumeným dovřením a 3D nastavením dvířek 
ve variantě Komfort (drátěné koše) anebo Elegance (plná dna, bílá nebo antracit). 

Pro vytvořeni potravinové skříně WIRELI je nutné objednat:
1) výškové nastavitelný rám dle výšky skříně (rám je dodávaný včetně pomocných 
    pásů k uchycení dvířek)
2) držáky dvířek dle šíře skříně v počtu: 2 ks pro 4 košovou skříň, 3 ks pro 
    5 a 6 košovou skříň 
3) výsuvy s tlumeným dovřením
4) požadovaný počet košů drátěných, anebo s plnými dny (možno kombinovat)

1001037202                                     500      

1001034202                                     300       

1001035202                                     400        

1001036202                                     450        

   kód                                                         šíře korp. (mm)  

1001045202              1270-1570 × 500                   4         

1001046202              1570-1870 × 500             5         

1001047202              1870-2170 × 500             6         

    kód                                  v (vč. výsuvů) x h (mm)           počet košů  

1001010001     440 × 460 × 95         500       drátěné 

1001007001     255 × 460 × 95         300        drátěné 

1001008001     340 × 460 × 95         400       drátěné  

1001009001     390 × 460 × 95         450        drátěné   

    kód                           š x h x v (mm)            šíře korp. (mm)   police

1001120001     440 × 460 × 95         500       plné dno/bílé  

1001117001     255 × 460 × 95         300       plné dno/bílé 

1001118001     340 × 460 × 95         400      plné dno/bílé  

1001119001     390 × 460 × 95         450        plné dno/bílé    

4) KOŠE K POTRAVINOVÉ SKŘÍNI1) VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ RÁM

2) DRŽÁK DVÍŘEK

1007135602         545 × 498 × 540               600         

      kód                                š x h x v (mm)            vnější šíře skříňky (mm)

Slepý roh Komfort / Elegance  
s tlumeným dovřením L nebo P. 

Materiál: ocel
Maximální zažení: 5 kg/koš
Minimální šíře dvířek: 450 mm

SLEPÝ ROH.

1001082001     

    kód                                

3) VÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM 

Materiál: ocel

Materiál: ocel

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit šedý
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 520 mm 
Součás rámu jsou pomocné pásy k uchycení 
dvířek a plastové úchytky. 

Materiál: ocel, lamino
Povrchová úprava: antracit, chrom, bílá
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 520 mm
Maximální zaženi: 12 kg/koš
Plastové úchyty košů jsou součás rámu.

Maximální zaženi setu (vč. výrobků): 120 Kg

Při maximálním vysunu rámů je možné 
přidat další - 5., 6. nebo 7. koš.  

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VYBAVENÍ KUCHYNÍ A ŠATEN NA TRHU 

   kód                           š x h x v (mm)            šíře korp. (mm)    police

1001124001     440 × 460 × 95         500       plné dno/antr.  

1001121001     255 × 460 × 95         300       plné dno/antr. 

1001122001     340 × 460 × 95         400      plné dno/antr.  

1001123001     390 × 460 × 95         450        plné dno/antr.    

   kód                           š x h x v (mm)            šíře korp. (mm)    police

SLEPÝ ROH 

Slepý roh Komfort / Elegance 
s tlumeným dovřením uni. L/P.

1002991001 L/P   670 × 460 × 590     800       drátěné 

1002992001 L/P   670 × 460 × 590     800        

1002824001 L/P   670 × 460 × 590     800   

Materiál: ocel
Maximální zažení: 5 kg/koš
Minimální šíře dvířek: 450 mm
Provedení: instalace do levé 
nebo pravé rohové skříňky

        kód                              š x h x v (mm)        šíře korp. (mm)    police

plná dna
antracit

1002993001 L            850 × 490 × 520          900       drátěné 

1002994001 P       850 × 490 × 520     900       drátěné  

1002995001 L               850 × 490 × 520     900   

        kód                              š x h x v (mm)        šíře korp. (mm)    police

plná dna
bílá/chrom

1002996001 P               850 × 490 × 520     900        

1002822001 L               850 × 490 × 520     900        

1002823001 P              850 × 490 × 520     900   
plná dna
antracit

plná dna
bílá/chrom

plná dna
antracit

1001038202                                     600        

1001011001     540 × 460 × 95         600        drátěné   

1001125001     540 × 460 × 95         600        plné dno/bílé    

1001126001     540 × 460 × 95         600        plné dno/antr.    

plná dna
bílá/chrom
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Akční ceny a původní ceny v Kč, vč. DPH

Hluboká vanička  
200 mm

Vyvrtané otvory 
pro baterii a sifon 
pop-up Tenký lem

Originál Alveus 
design

Esteticky 
krytý přepad

Typ  
instalace:

vestavěné 
dřezy

dřezy se spodní 
montáží Vysvětlivky:

POP-UP sifon  
pop - up

šířka 
skřínky

krytý 
přepad

8.5 Síla materiálu 
8,5 mm 180°

Univerzální 
provedení

Odpad fi 90

příplatek za úchyty 
u montáže typu 
U: 460,- Kč 1135533

příplatek za úchyty 
u montáže typu 
U: 920,- Kč 1135533

příplatek za úchyty 
u montáže typu 
U: 460,- Kč 1135533

POP-UP
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Atrox 10 
rozměr: 400 x 500 mm  vanička: 320 x 340 x 195 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91 
skříňka: I - 400 mm, U - 500 mm
příslušenství: sifon pop-up, předfrézované 2 otvory

Atrox 20
rozměr: 470 x 500 mm  vanička: 390 x 340 x 195 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91 
skříňka: I - 450 mm, U - 600 mm 
příslušenství: sifon pop-up, předfrézované 2 otvory

Cadit 50 
rozměr: 1000 x 500 mm  vanička: 475 x 425 x 198 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91  skříňka: 600 mm 
příslušenství: sifon pop-up

Cadit 80
rozměr: 1000 x 500 mm  vanička: 330 x 425 x 200 mm, 170 x 340 x 140 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91  skříňka: 600 mm 
příslušenství: sifon pop-up

Cadit 70
rozměr: 790 x 500 mm  vanička: 330 x 425 x 200 mm, 170 x 340 x 140 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91  skříňka: 600 mm
příslušenství: sifon pop-up

Atrox 40 
rozměr: 790 x 500 mm  vanička: 710x 340 x 195 mm
provedení: 11, 22, 55, 81, 91  skříňka: I  -  800 mm, U - 900 mm
příslušenství: sifon pop-up, předfrézované 2 otvory

4 590,- 4 790,- 6 690,-

6 990

5 490,-6 590,-

Př
ed

fré
zo

va
ný

 tř
et

í 
ot

vo
r p

ro
 d

áv
ko

va
č!

Př
ed

fré
zo

va
ný

 tř
et

í 
ot

vo
r p

ro
 d

áv
ko

va
č!

Př
ed

fré
zo

va
ný

 tř
et

í 
ot

vo
r p

ro
 d

áv
ko

va
č!

11
arctic
1140443

22
terra
1140444

55
beige
1140445

81
concrete
1140446

91
carbon
1140447

11
arctic
1139079

22
terra
1139768

55
beige
1139769

11
arctic
1131986

22
terra
1131987

55
beige
1131988

81
concrete
1139770

91
carbon
1139771

81
concrete
1131989

91
carbon
1131990

11
arctic
1131357

22
terra
1131358

55
beige
1131359

81
concrete
1131360

91
carbon
1131361

11
arctic
1140594

22
terra
1140596

55
beige
1140597

81
concrete
1140595

91
carbon
1140598

11
arctic
1140599

22
terra
1140601

55
beige
1140602

81
concrete
1140600

91
carbon
1140603

7 575,-

7 452,-5 310,-4 903,-

7 348,- 6 308,-

Krájecí deska
rozměr: 250 x 440 x 20 mm
pro dřezy: CADIT
popis: dřevo

Odkapní miska
rozměr: 165 x 260 mm
pro dřezy: CADIT 70
popis: nerez

Krájecí deska
rozměr: 240 x 355 x 25 mm
pro dřezy: ATROX
popis: dřevo

Krájecí deska
rozměr: 356 x 250 x 20 mm
pro dřezy: ATROX
popis: dřevo

Gastronádoba 
perforovaná

rozměr: 265 x 325 mm
hloubka: 40 / 100 mm
pro dřezy: ATROX
popis: nerez

1 250,-550,- 890,-1 690,-960,-

740,-

Příslušenství Cadit a Atrox

Hloubka 40 1008935

165

26
0 265 325

11331571136662 1122700 1016018 1144970 Hloubka 100 1134233600,-

AllRound mini
rozměr: 260 x 325 mm
pro dřezy: ATROX
popis: chrom / silikón

1 250,- 1 349,-

814,-

700,-1 875,-1 225,-725,-

356

250

355

240

akcia-cz2023-I_v06_02-03 jamall.indd   1 13. 1. 2023   11:30:18
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Edice Urban Colors
Přináší unikátní možnost kombinace všech základních kuchyňských spotřebičů: trouba, digestoř, indukční nebo plynová 
varná deska, mikrovlnná trouba a kávovar, s možností doplnění o shodnou dřezovou baterii, a to hned v 5 barevných 
řadách: Night River Black, White Marble, London Brick Brown, Grey Stone nebo Steam Grey. 

HLB 8600 SM
Multifunkční trouba
Technologie SurroundTemp
12 funkcí pro přípravu pokrmů
Čistící systém HydroClean® PRO
Objem: 70 l, 4“ TFT displej
Cook Personal Assistant (20 receptů)
SlowCook: vaření při nízké teplotě
Automatické návrhy teploty  
a času pro každou funkci
Dvířka se třemi skly, Teleskopický výsuv

ML 8220 BIS L SM
Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l, 5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu, Funkce Quick Start
Elektronický ovládací panel s LED displejem
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Nerezový interiér, keramické dno
Dvířka se dvěma skly, otevírání vlevo
Elektronické otevírání dvířek

DLV 68660/98660 TOS SM
Komínový odsavač par 60/90 cm
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu FreshAir
Celoskleněný design, 3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení, LED osvětlení
Indikátor nasycení filtr, Motor EcoPower
Kapacita odtahu: min. 232/290 m3/h.,   
max. 725/696 m3/h.
Úroveň hluku: min. 49/51 dB, max. 65/67 dB
Recirkulační set s krytem/bez krytu komínu

IZC 64630 MST SM
Indukční varná deska 60 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření, 4 varné zóny
Speciální funkce vaření s teplotními čidly: 
grilování, fritování, smažení, udržení teploty, 
vaření, vření, konfitvání a rozmrazování
Funkce Power Plus, Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W

Prodloužená záruka 5 let na vybrané spotřebiče a baterie 
a záruka LifeTime Warranty na nerezové dřezy TEKA zdarma. 
Registrace záruky a podmínky akce na zaruka.teka.cz 

UNIVERSE 50 T-XP 1B D MAX X
Síla nerezového plechu 0,7 mm
Úsporná odtoková souprava  
se sítkem HelixPro a přepadem
Bez otvoru
Vana 406 x 406/175 mm
Rozměr 790 x 500 mm
Horní montáž, oboustranný
(výřez 770 x 480 mm/R10)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm

FLEXLINEA RS15 40.40 X
Dekorativní kryt odtoku
SilentSmart, o 50% méně hluku 
Snadné čistění v rozích
Odtoková souprava se 3½” sítkem
Vana hluboká 200 mm
Rozměr 440 x 440 mm
3-v-1 možnosti instalace:  
spodní, horní nebo zapuštěná 
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm 

IC 915 
Vysoké ramínko otočné o 360°
Perlátor s úpravou  
proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky 
se závitem 3/8”
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Provedení: Chrom, Černá, Bílá

FOT 995
Vysoké otočné ramínko
Perlátor s úpravou  
proti usazování vodního kamene
Fixační systém Easy-Quick
Flexi kovové připojovací hadičky 3/8”
Provedení: chrom, mosaz, titan, 
Urban Colors: Stone Grey, Steam Grey, 
London Brick Brown, White Marble, 
Night River Black

302/200 mm 420/220 mm

Nerezové dřezy TEKA
Synonymum špičkové kvality, trvanlivosti, extrémně odolné nerezové oceli, ergonomického designu, funkčnosti, 
bezproblémové instalace a vynikajícího servisu. Jsme si tak jisti našimi standardy kvality, že na všechny naše modely 
kuchyňských dřezů z nerezové oceli nabízíme doživotní záruku LifeTime Warranty. 

Cisty format = 210 x 297 mm
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Pro kompletní nabídku vestavných kuchyňských spotřebičů, 
dřezů a baterií včetně podrobných informací a technických 
parametrů je Vám u prodejce k dispozici katalog produktů zn. TEKA. www.teka.cz

CLIVO 50 S-TQ 1B
Odtoková souprava s přepadem, 
excentrem a 3 ½” sítkem,  
2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 190 mm
Rozměr 490 x 455 mm
Horní montáž (výřez 470 x 435 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Provedení: Topaz, Hliníkově šedá, 
Černá metalická 

STONE 50 B-TG 1B 1D
Odtoková souprava 
s přepadem a 3 ½” sítkem 
Vana 380 x 414/200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž  
(výřez 840 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Provedení: Hliníkově šedá, Nero, Topaz,  
Bílá, Asfalt

ARK 938
Provedení: chrom, granitový nástřik
Vysoké otočné ramínko  
s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou  
proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky  
se závitem 3/8”
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Provedení: Černá metalická,  
Nero, Bílá, Chrom

MTP 978
Provedení: chrom, granitový nástřik
Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou  
proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky  
se závitem 3/8”
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Provedení: Nero, Černá metalická,  
Topaz, Chrom

295/222 mm 161/200 mm

HRB 6300
Multifunkční trouba s technologií
SurroundTemp, Objem: 70 l
9 funkcí pro přípravu pokrmu
Čistící systém HydroClean® PRO
Rustikální ovládací prvky v barvě
„staromosaz“ - minutka
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace

MWR 22 BI
Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l, 5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Mechanická minutka 0–60 minut
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Otevírání vlevo – panty vlevo
Nerezový interier, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Elektronické otevírání dvířek
Nucená cirkulace chladného vzduchu

DOS 90.2/60.2
Komínový rustikální odsavač par 90/60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání elektronické
Prvky v barvě staromosaz
3 rychlosti + 1 intenzivní 
LED osvětlení 2x 2,5 W
Dvojitý turbínový motor
Kapacita odtahu: 600 m3/h
Hlučnost: min. 46 db/68 dB
Recirkulační set s krytem komínu

GSC 64320 RBC OB
Rustikální plynová varná deska 60 cm
Ovládací prvky v barvě „staromosaz”
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:  
1 dvojitý kruhový hořák (4,0 kW),
1 rychlý hořák (2,80 kW), 1 střední  
hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB

Edice Country Style
Milovníkům bydlení s nádechem venkova, kteří vedle rustikálního designu ocení i dostupnost moderních funkcí 
kuchyňských spotřebičů. Ať už zvolíte provedení v barvě antracit nebo vanilka, staromosazné ovládací prvky 
dotvoří tu správnou atmosféru ve Vašem interiéru.   

Granitové dřezy TEKA
Alternativa pro všechny, kdo dávají přednost barevným dřezům z jedinečných přírodních materiálů. Díky kombinaci 
přírodního křemene a pryskyřice jsou velmi odolné proti poškození a vysokým teplotám, bezpečné při zpracování 
potravin a snadno se udržují. 

Cisty format = 210 x 297 mm

Pro kompletní nabídku vestavných kuchyňských spotřebičů, 
dřezů a baterií včetně podrobných informací a technických 
parametrů je Vám u prodejce k dispozici katalog produktů zn. TEKA. www.teka.cz

CLIVO 50 S-TQ 1B
Odtoková souprava s přepadem, 
excentrem a 3 ½” sítkem,  
2 vyvrtané otvory
Vana hluboká 190 mm
Rozměr 490 x 455 mm
Horní montáž (výřez 470 x 435 mm)
Instalace do skřínky o šířce min. 50 cm
Provedení: Topaz, Hliníkově šedá, 
Černá metalická 

STONE 50 B-TG 1B 1D
Odtoková souprava 
s přepadem a 3 ½” sítkem 
Vana 380 x 414/200 mm
Rozměr 860 x 510 mm
Oboustranný, horní montáž  
(výřez 840 x 485 mm)
Instalace do skříňky o šířce min. 50 cm
Provedení: Hliníkově šedá, Nero, Topaz,  
Bílá, Asfalt

ARK 938
Provedení: chrom, granitový nástřik
Vysoké otočné ramínko  
s výsuvnou sprchou
Perlátor s úpravou  
proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky  
se závitem 3/8”
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Provedení: Černá metalická,  
Nero, Bílá, Chrom

MTP 978
Provedení: chrom, granitový nástřik
Nízké ramínko s výsuvnou sprchou
Ramínko otočné o 120°
Perlátor s úpravou  
proti usazování vodního kamene
Flexi kovové připojovací hadičky  
se závitem 3/8”
Pro montáž do otvoru o průměru 35 mm
Provedení: Nero, Černá metalická,  
Topaz, Chrom

295/222 mm 161/200 mm

HRB 6300
Multifunkční trouba s technologií
SurroundTemp, Objem: 70 l
9 funkcí pro přípravu pokrmu
Čistící systém HydroClean® PRO
Rustikální ovládací prvky v barvě
„staromosaz“ - minutka
Teleskopický výsuv
Dvířka se dvěma skly
Hluboký a mělký plech a zesílený rošt
Dynamická ventilace

MWR 22 BI
Vestavná mikrovlnná trouba, 39 cm
Objem: 22 l, 5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Mechanická minutka 0–60 minut
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Otevírání vlevo – panty vlevo
Nerezový interier, keramické dno
Dvířka se dvěma skly
Elektronické otevírání dvířek
Nucená cirkulace chladného vzduchu

DOS 90.2/60.2
Komínový rustikální odsavač par 90/60 cm
Systém obvodového odsávání
Ovládání elektronické
Prvky v barvě staromosaz
3 rychlosti + 1 intenzivní 
LED osvětlení 2x 2,5 W
Dvojitý turbínový motor
Kapacita odtahu: 600 m3/h
Hlučnost: min. 46 db/68 dB
Recirkulační set s krytem komínu

GSC 64320 RBC OB
Rustikální plynová varná deska 60 cm
Ovládací prvky v barvě „staromosaz”
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:  
1 dvojitý kruhový hořák (4,0 kW),
1 rychlý hořák (2,80 kW), 1 střední  
hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní/PB

Edice Country Style
Milovníkům bydlení s nádechem venkova, kteří vedle rustikálního designu ocení i dostupnost moderních funkcí 
kuchyňských spotřebičů. Ať už zvolíte provedení v barvě antracit nebo vanilka, staromosazné ovládací prvky 
dotvoří tu správnou atmosféru ve Vašem interiéru.   

Granitové dřezy TEKA
Alternativa pro všechny, kdo dávají přednost barevným dřezům z jedinečných přírodních materiálů. Díky kombinaci 
přírodního křemene a pryskyřice jsou velmi odolné proti poškození a vysokým teplotám, bezpečné při zpracování 
potravin a snadno se udržují. 

Cisty format = 210 x 297 mm



118

Sestavte si 
vysněnou kuchyni
se spotřebiči Beko

Proudění vzduchu AeroPerfect™ ze všech stran • 
čištění pomocí páry SimpleSteam • teleskopický 
výsuv • dveře SoftClose  • zadní katalytická deska • 
12 programů pečení

8 automatických programů • vaření ve více krocích 
• max. výkon mikrovlnky / grilu: 900 W / 1000 W • 
průměr otočného talíře 31,5 cm • objem 25 l

Proudění vzduchu AeroPerfect™ ze všech stran • 
čištění pomocí páry SimpleSteam • teleskopický 
výsuv • dveře SoftClose • 9 programů pečení

8 automatických programů • vaření ve více krocích 
• max. výkon mikrovlnky / grilu: 900 W / 1000 W • 
průměr otočného talíře 31,5 cm • objem 25 l

Proudění vzduchu AeroPerfect™ ze všech stran • 
čištění pomocí páry SimpleSteam • teleskopický 
výsuv • dveře SoftClose • 13 programů pečení

8 automatických programů • vaření ve více krocích 
• max. výkon mikrovlnky / grilu: 800 W / 1000 W 
• průměr otočného talíře 25,5 cm • objem 20 l • 
hloubka jen 33 cm 

BBIR17300BCS

BMGB25333BG

BBIM13301XC

BMGB25332BG

BBIM12400XCS

BMGB20212B

Multifunkční trouba

Mikrovlnná trouba

Multifunkční trouba

Mikrovlnná trouba

Multifunkční trouba

Mikrovlnná trouba

XBěžná trouba Trouba

Rovnoměrné pečení 
ze všech stran jídla
Foukání vzduchu

AeroPerfect™ zajišťuje rovnoměrné pečení 
jídla. Distribuuje teplo ze všech stran jídla, 
aby byla v každém místě trouby stejná teplota.
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Zařizujete bydlení a plánujete novou kuchyň nebo vám již stará linka dosloužila a chcete ji vyměnit?

Hledáte potřebnou inspiraci?

Záleží vám na tom, aby kuchyň byla kvalitní, praktická, krásná a zároveň za rozumnou cenu?

U nás vám pomůžeme kuchyň rozvrhnout a naplánovat, vybrat spotřebiče, dřez i doplňky. Sladíme vše 
barevně se stávajícím interiérem. Upozorníme vás na chyby, kterých byste se při vlastním plánování 

mohli nevědomky dopustit.

Na našich prodejnách máte k dispozici reálné vzorníky barev a použitých materiálů. Naši specialisté na 
kuchyně jsou vám k dispozici a rádi vytvoří návrh dle vašich požadavků a rozměrových dispozic.

KUCHYNĚ
KOMPLETNÍ SORTIMENT KUCHYNÍ

kuchynská linka,    vašeho domova

https://www.jamall.cz/kuchyne/
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FORST
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/lava/dvířka dub hikory

Laminovaná dvířka LTD - mat Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

dub hikory dub vicenza

AVELLINO
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka stone grey
                    

Laminovaná dvířka akryl LTD - matBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

šedá akryl grafitbílá akryl stone greyčerná

https://www.jamall.cz/forst/
https://www.jamall.cz/kuchyne/
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VIANO
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/
                    dvířka dub vicenza/Avelino grafit

Laminovaná lakovaná dvířka LTD-matBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

hikora naturální dub vicenza

VELDEN
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka navy super

Laminovaná dvířka MDF - mat, levá strana dvířek černáBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

navy supercrimson super royal gold suoeremerald super

https://www.jamall.cz/kuchyne/
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CARRINI
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka bílá lesk

Foliovaná dvířka MDF - akryl bílá lesk

bílá lesk

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

FIUGGI
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka dub arsan

Lakovaná dvířka LTD - mat 2DBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

dub arsan

https://www.jamall.cz/rada-fiuggi/
https://www.jamall.cz/kuchyne/
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BRERRA
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

TREVISO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka permbroke

Laminovaná dvířka LTD - mat 2D/3D

permbroke 3D dub halifax 2D

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/rada-treviso/
https://www.jamall.cz/kuchyne/
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PESCARA
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

NAPOLI
kuchyně

provedení: korpus grey/dvířka vzorník ICA, RAL

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/kuchyne/
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BARI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

TIVOLI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/kuchyne/
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AMARO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

RIMINI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/kuchyne/
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FORLI
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

LIVORNO
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/kuchyne/
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FLORENCE
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - lesk/mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

PRATO
kuchyně

provedení: korpus dub arsan/dvířka vzorník ICA, RAL

Lakovaná dvířka MDF - mat

Vzorník barev RAL a ICA.

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/kuchyne/
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EMPORIUM
kuchyně

provedení: korpus alpská bílá/dvířka bílá/light  stone

Foliovaná dvířka MDF - mat

white stone light stone

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

PLATINUM
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka rose red, bílá

bílá 

Foliovaná dvířka MDF - lesk
Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/rada-emporium/
https://www.jamall.cz/rada-platinum/
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TITANIUM
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka fino bílé

QUANTUM
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka bílá super mat

vanilabeigebílá super šedámint grafit

fino bílé fino černé

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Foliovaná dvířka MDF - mat

Foliovaná dvířka MDF - mat

https://www.jamall.cz/rada-quantum/
https://www.jamall.cz/rada-titanium/
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SILVER
kuchyně

provedení: korpus grey/dvířka cra� oak

MALMO
kuchyně

provedení: korpus lava/dvířka permbroke

Laminová dvířka

bílá plana fresco antracit zelená labrador studená modrádub arsandub sonomacra� oak

ares černáares bíládub halifaxpermbroke

Laminová dvířkaBarvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/rada-malmo/
https://www.jamall.cz/kuchynska-sestava-silver/
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bílá perla

Barvy korpusu

ESSEN TREND
kuchyně

provedení: korpus bílá perla/dvířka bílá lesk/grafit lesk

Akrylová dvířka

bílá capuccino grafit černá

ESSEN
kuchyně

provedení: korpus bílá alpská/dvířka bílá lesk

bílá capuccino
 

grafit
 

černá
 

 Foliovaná dvířka MDF - folie akryl lesk

grey

Barvy korpusu

grey lavabílá alpská dub 
arsan

https://www.jamall.cz/rada-essen/
https://www.jamall.cz/rada-esse-trend/


134

Cargo MAXIMA SILVA 200
WE32.0011.43.781 L/L
WE32.0012.43.781 P/R
včetně pojezdu
1D14K/20

MAXIMA 3/4
WE08.5505.43.781
D12/90, DER 90

COMFORT SILVA 800
WE32.0001.43.781 L/L
WE32.002.43.781 P/R
D13U, DE13U

Cargo MAXIMA SILVA 300,400
WE32.0035.43.781 - 300
WE32.0036.43.781 - 400
nutno dokoupit pojezd
1D14K/30, 1D14K/40

Pojezd MAXIMA SILVER
WE28.2801.01.924
nosnost 120kg
do skříní Cargo 300,400

CARGO boční SILVA 150
WE32.0013.43.781 L/L
WE32.0014.43.781 P/R
včetně pojezdu
DE15 CARGO, DEK 15

WE29.0002.01.001
koš boční 300 chrom

D1D/30, DE 30

WE03.9919.01.001
koš boční 150 chrom
D15 / cargo, DEK 15

WE03.7319.01.001
koš boční 150 chrom
D15 / cargo, DEK 15

WE03.7319.01.062
koš boční 150 efekt chrom

D15 / cargo, DEK 15

WE29.0001.01.001
koš boční na utěrky chrom

D15 / cargo, DEK 15

WE31.0001.01.001 L/L
WE31.0002.001 P/R

Výsuv Classic 800 D13U, DE13U

WE03.7319.01.001
koš boční 150 chrom
D15 CARGO, DEK 15

WE29.0013.01.549 P
WE29.0012.01.549 L

pojezd pro D15 CARGO, DEK 15

WE29.0006.01.062
koš efekt chrom

2D14K/40, DEPK 40

WE29.0006.01.001
koš chrom

2D14K/40, DEPK 40

WE29.0014.01.549
pojezd pro

2D14K/40, DEPK 40

TE22.3801.05.000
Paprika INOX

Odpadkový koš do skříňky

WE14.1517.05.549 JC601/602

odpadkový koš
D1D/40, DE 40

JC 602
 2x9l/1x20l

JC 601 
2x20l

TE22.3934.05.000
Odpadkový koš

PRAKTICO 60 D1ZM/60

TH03.0387.02.012
Úchyt na talíře
COMFORT BOX

WE08.0105.01.062
EFEKT chrom koš variant 3/4

D12/90, DER 90

WE08.0114.01.549
EFEKT chrom koš variant 4/4

D12R/90

WE08.0105.01.001
Chrom koš variant 3/4

D12/90, DER 90

https://www.jamall.cz/kuchyne/


135

  JÍDELNÍ STOLY, ŽIDLE

SALVADORE + AZALIA VELVET

STŮL
š*v*h: 120/180*76*80 cm

Provedení: černý mat

ŽIDLE
š*v*h: 61*86*44
šířka sedu: 42 cm,
výška sedu: 50 cm,

 Provedení: šedá, černá,
zelená, tmavě modrá

ADAM + CHIC VELVET

STŮL
š*v*h: 100*75*60 cm
Provedení: bílá matná,

dub/bílá matná, dub arsan/černá, 
dub lancelot/antracitový, 
dub lancelot/bílá matný, 

dub sonoma/bílá matná dub, 
wotan/bílá matný, 

zlatý řemeslný dub/bílá matná

ŽIDLE
š*v*h: 50*88*43 cm

šířka sedu: 50 cm,
výška sedu: 49 cm,

Provedení: šedá, černá, 
starorůžová, kari, 

zelená. tmavě modrá

EXEL + ARCO

ASTER + LINEA VELVET

STŮL
š*v*h: 140/180*76*85 cm

Provedení: šedá/dub

STŮL
š*v*h: 120*76*120 cm
Provedení: dub/černá

ŽIDLE
š*v*h: 51*91*46 cm

šířka sedu: 51 cm
výška sedu: 48 cm

Provedení: látka 144 šedá

ŽIDLE
š*v*h: 59*82*43 cm

šířka sedu: 44 cm
výška sedu: 48 cm

 Provedení: Bluvel 14 šedá, Bluvel 19 černá,
Bluvel 28 béžová, Bluvel 52 starorůžová, Bluvel 68 kari, 

Bluvel 78 zelená, Bluvel 86 tmavě modrá     

PLATON + IRYS VELVET

GALAXY + LOTUS VELVET

STŮL
š*v*h: 136/176*76*80 cm

Provedení: dub wotan/hnědá

STŮL
š*v*h: 100/168*76*100 cm

Provedení: dub arsan/černá

ŽIDLE
š*v*h: 46*84*42 cm

šířka sedu: 46 cm
výška sedu: 49 cm

Provedení: Bluvel 14 šedá,
Bluvel 19 černá,
Bluvel 78 zelená,

Bluvel 86 tmavě modrá

ŽIDLE
š*v*h: 52*91*45 cm

šířka sedu: 44 cm
výška sedu: 51 cm

Provedení: Bluvel 14 šedá,
Bluvel 19 černá,

Bluvel 28 béžová,
Bluvel 85 tyrkysová

IKAR + GINGER
ŽIDLE

š*v*h: 51*85*41 cm
šířka sedu: 51 cm
výška sedu: 49 cm 

Provedení: Bluvel 14 šedá,
Bluvel 19 černá,

Bluvel 28 béžová,
Bluvel 85 tyrkysová

STŮL
š*v*h: 124/168*78*74 cm

Provedení: dub arsan/bílá matná, dub arsan/černá

https://www.jamall.cz/stul-jidelni-rozkladaci-cerna-mat-salvadore/
https://www.jamall.cz/kreslo-jidelni-modre-azalia-velvet-2/
https://www.jamall.cz/stul-jidelni-dub-bila-mat-120x68-adam/
https://www.jamall.cz/zidle-jidelni-modra-chic-velvet/
https://www.jamall.cz/stul-jidelni-rozkladaci-dub-votan-exel-1/
https://www.jamall.cz/zidle-jidelni-seda-arco-velvet/
https://www.jamall.cz/zidle-jidelni-cerna-irys-velvet/
https://www.jamall.cz/stul-jidelni-dub-aster/
https://www.jamall.cz/zidle-jidelni-zelena-linea-velvet/
https://www.jamall.cz/zidle-jidelni-bluvel-19-cerna-lotus-velvet/
https://www.jamall.cz/zidle-jidelni-bezova-cerna-ginger-velvet/
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JÍDELNÍ ŽIDLE

ŽIDLE
š*v*h: 53*89*45 cm

šířka sedu: 53 cm
výška sedu: 50 cm

Provedení:
Bluvel 14 šedá,
Bluvel 19 černá,
Bluvel 28 béžová

BOOGIE VELVET

ŽIDLE
š*v*h: 47*93*44 cm

šířka sedu: 45 cm
výška sedu: 50 cm

Provedení:
Velvet 48 žlutá,

Velvet 75 zelená,
Velvet 85 šedá,
Velvet 99 černá

PIANO VELVET

ŽIDLE
š*v*h: 57*87*43 cm

šířka sedu: 45 cm
výška sedu: 48 cm

Provedení:
Bluvel 14 šedá,
Bluvel 19 černá,

Bluvel 85 tyrkysová,
Bluvel 86 tmavě modrá

CHERRY VELVET

ŽIDLE
š*v*h: 56*98*46 cm

šířka sedu: 51 cm
výška sedu: 51 cm

provedení:
Bluvel 78 zelená,

Bluvel 86 tmavě modrá

AUGUST VELVET

ŽIDLE
š*v*h: 60*85*45 cm

šířka sedu: 40 cm
výška sedu: 48 cm

Provedení:
Bluvel 14 šedá,
Bluvel 19 černá,

Bluvel 28 béžová,
Bluvel 68 kari

ASTORIA VELVET
NORTE VELVET

ŽIDLE
š*v*h: 76*75*40 cm

šířka sedu: 50 cm
výška sedu: 51 cm

Provedení:
Bluvel 14 šedá,
Bluvel 68 kari

https://www.jamall.cz/jidelni-zidle-cerna-seda-bluvel-28-boogie-i-velvet/
https://www.jamall.cz/zidle-jidelni-curry-piano-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-cerne-cherry-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-jidelni-seda-august-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-curry-astoria-velvet/
https://www.jamall.cz/kreslo-cerna-zluta-norte-velvet/
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KONFERENČNÍ STOLKY

ITALIA
š*v*h: 80*50*80 cm

Provedení: černá

MUSE
š*v*h: 80*45*80 cm

Provedení: bílá/zlatá, černá/zlatá

OTTAVIA A
š*v*h: 80*43*80 cm

Provedení: jantar/zlatá

SYMPHONY A

ARTEMIDA

HARMONY A

š*v*h: 90*42*50 cm
Provedení: černá

š*v*h: 80*40*80 cm

š*v*h: 110*42*55 cm
Provedení: ořech/černá

SYMPHONY B

SALMA

HARMONY B

š*v*h: 50*50*50 cm
Provedení: černá

š*v*h: 80*45*80 cm
Provedení: bílá/zlatá

š*v*h: 50*50*50 cm
Provedení: ořech/černá

OTTAVIA B

ATLANTA A

DEMETER 

š*v*h: 50*54*50 cm
Provedení: jantar/zlatá

š*v*h: 80*45*80 cm
Provedení: betonový efekt/černá

š*v*h: 80*40*80 cm

š*v*h: 50*45*50 cm
š*v*h: 50*50*50 cm

Provedení: černá/šedá/sv. šedá

š*v*h: 50*45*50 cm
š*v*h: 50*50*50 cm

Provedení: šedá/černá

https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-cerna-sada-2ks-italia-ii/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-2ks-bily-muse/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-zlata-sklo-ottavia-a/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-cerna-cerna-symphony-a/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-cerna-cerna-symphony-b/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-zlata-sklo-ottavia-b/
https://www.jamall.cz/stolky-konferencni-seda-cerna-3ks-artemis/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-bila-zlata-salma/
https://www.jamall.cz/konferencni-stolek-seda-mat-mramor-cerna-mat-atlanta-a/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-sklo-orech-cerna-harmony/
https://www.jamall.cz/konferencni-stolek-sklo-orech-cerna-50x50x50-harmony-b/
https://www.jamall.cz/set-konferencnich-stolku-orech-cerna-demeter-ii/
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KONFERENČNÍ STOLKY

š*v*h: 110*44*70 cmš*v*h: 110/160*49/67*70cm

BERGAMO 2819AVANT 3170, 3216
provedení: dub zlatýprovedení: dub artisan, dub sonoma

š*v*h: 103*43*60 cm

RINGO 2917, 2918
provedení: dub sonoma, bílá

š*v*h: 100*47*60 cm

CHRIS 3195
provedení: dub artisan provedení: dub sonoma

š*v*h: 69*44*69 cm

BONO 2299
š*v*h: 100*49*60 cm

NOVA 3106
provedení: bílá, nohy buk masiv

š*v*h: 80*42*60 cmš*v*h: 50*48*50 cm

FALCO 2844, 2956FALCO 2784, 3051
provedení: bílá, dub divokýprovedení: bílá, dub divoký

š*v*h: 103*44*60 cm

MEMPHIS 3319
provedení: dub sonoma, zaoblené rohy

š*v*h: 80*46*50 cm

VITO 2910
provedení: dub sonoma

š*v*h: 65*42*65 cm

DOMINGO 3156
provedení: dub artisan

š*v*h: 110*42*70 cm

DOMINGO 3154
provedení: dub artisan

dotykové 
otvírání

deska MDF
zaoblené rohy

https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-se-zasuvkou-bila-buk-nova-3106/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-dub-divoky-falco-3051-1/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-bily-ringo-2918-1/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-dub-sonoma-memphis-3319-1/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-se-zasuvkou-dub-artisan-chris-3195/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-artisan-domingo-3156/
https://www.jamall.cz/stolek-konferencni-artisan-avant-3170/
https://www.jamall.cz/stul-konferencni-dub-zlaty-bergamo-2819/


43. ozdobné prvky

44. pohodlné sedadlo

45. čalouněné pásy

46. rozklad typu deln

47. čalouněné záda

48. mulpoket

funkce rozkladu
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