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KOMBINÁCIA

990011

Prevedenie: dyha dub prírodný,
lak hodvábna šedá, lak hodvábna
šedá vysoký lesk, lak svetlomodrá

The

best

of

rokov
záruka

Veríme našej kvalite,
preto Vám dávame na
nové now! by hülsta
produkty dlhšiu záruku.

MERITO – interiérové štúdio Hülsta
dom nábytku Atrium
Einsteinova ul. 9, Bratislava
tel.: +421 905700646
predaj@merito.sk
www.merito.sk

www.facebook.com/merito.sk
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MERITO –interiérové štúdio Hülsta a now!by hülsta
centrum STYLA
Studená 4B/18496
Bratislava 821 04
tel.: +421 915775896
predaj@merito.sk
www.merito.sk

Všetky ponuky uvedené v tomto reklamnom letáku sa ďalej nedajú kombinovať s inými ponukami , rabatmi a akciami hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG.
Dátum: 02/2017. Návrh a koncept je zákonom chránený, príp.konštrukčné, farebné a materiálové zmeny sú v rámci technického pokroku vyhradené.
© Copyright by hülsta 2017. Vytlačené v Nemecku. Všetky uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny výrobcu hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG. v Euro pri odbere

Modrý Anjel je známe označenie
ekologických produktov.
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2.549,-*
KOMBINÁCIA

KOMBINÁCIA

990002

Prevedenie: dyha dub prírodný,
lak číra biela

jahody a korenie, tričko a džíny, vysokolesklý lak
a patina – niektoré spojenia sú exotickejšie ako iné, ale
každé z nich prináša do interiéru nové perspektívy.

KOMBINÁCIA

KOMBINÁCIA

960009

Prevedenie: dyha dub prírodný,
lak číra biela

Štýlové kombinácie od našich dizajnérov
zostavené len pre Vás.

Zvýhodnená zostava ako na obrázku
v cenovej skupine II 2.999,-*

Prevedenie: lak čierny-vysoký lesk,
lak čierny, lak svetlomodrý, dyha dub prírodný

SIDEBOARD

980053

Navrhovaná kombinácia tak ako je na obrázku
v cenovej skupine II 3.891,-*

Prevedenie: lak číra biela
Zvýhodnená zostava ako
na obrázku.

Prevedenie: lak šedý -vysoký lesk, lak šedý,
lak petrolej

* všetky uvedené ceny sú nezáväzné
odporúčané predajné ceny v Euro,
bez osvetlenia ,príslušenstva a dekorácií.

www.now.huelsta.com

od

1.486,-*
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3.326,-*
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PRÍRUČNÉ
STOLÍKY

Stolík od

282,-*

Prevedenie: dyha jadrový orech,
dub prírodný, lak šedý, lak citrónový,
lak petrolej, lak svetlomodrý, lak biely,
Podnož kovová šedá alebo biela

Jedálenský
stôl od

852,-*
1.899,-*
STOLIČKA S 20-4

S20401

87,5 x 44,5 x 47,5 cm
Prevedenie: nohy jelša,
morené do odtieňa jadrový orech,
číra biela

KOMBINÁCIA

990008

Naša špeciálne navrhnutá zostava v dyhe
dub prírodný a lak hodvábná šedá:
priestranná vitrína v prevedení vysokolesklý
lak hodvábna šedá s výrezom z číreho skla
široký lowboard s výklopnými dvierkami
(hodí sa aj k Maxi-TV-) a svietiace závesné police.

od

1.342,-*
STOLIČKA S 21

S211

88 x 50,5 x 64 cm
Prevedenie: nohy nerez ,
sedák z jemnej tkanej látky,
svetlosivej alebo vo farbe petrolej

Prevedenie: dyha dub prírodný, lak hodvábna-šedá,
lak hodvábna šedá-vysoký lesk

JEDÁLENSKY
STÔL ET 20

2012

75 × 120 x 100 cm
Prevedenie: lak biely

Zvýhodnená zostava ako na obrázku.

STOLIČKA S 19

S191

SIDEBOARD

2.999,-*

79,5 x 55,5 x 57 cm
Prevedenie: podnož chróm vysoký lesk,
sedák - textilná koža biela a šedá

4340

Prevedenie: dyha jadrový orech, lak vysoký lesk-šedá
(nerezové nohy a závesné police sú za príplatok.)

KOMBINÁCIA

990013

Opticky jeden celok, ale v skutočnosti
vystavané z jednotlivých dielov presne
podľa toho, čo máte radi a čo potrebujete
ukázať a čo ukryť. Krásne vyskladaná
obývacia zostavu len pre Vás. V prevedení
ako je na obrázku alebo aj úplne inak.
Prevedenie: dyha jadrový orech,
lak pieskový-vysoký lesk
Zvýhodnená zostava ako na obrázku.
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JEDÁLENSKÝ
STÔL ET 19

1922

Jedálenský stôl

1.491,-*

75 x 220 x 100 cm
Prevedenie: nerezová podnož,
Optiwhite-Glas - biele podlakované sklo
* všetky uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané predajné ceny v Euro,
bez osvetlenia, príslušenstva a dekorácií.

www.now.huelsta.com
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POSTEĽ

4265

Posteľ, ktorá ťa privíta s otvorenou náručou: má pekné nohy a čalúnené
čelo. Tip od nás: perfektne sa k nej hodí táto priestranná komoda v dyhe
dub prírodný a now! prídavný stolík.
Prevedenie: dyha dub prírodný, lak biely, poťahová látka S332 hnedá v
odtieni kremeň

1.039,-

*

od

2.517,-

*

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA S
POSUVNÝMI DVERAMI

C6130

Prevedenie: lak biely-vysoký lesk, dyha jadrový orech, lak biely

od

2.149,-*
POSTEĽ S DOPLNKAMI

990001

Posteľ s čalúneným čelom v textilnej koži, 180 x 200 cm,
a dva nočné stolíky s dvoma zásuvkami.
Prevedenie: dyha jadrový orech, lak šedý-vysoký lesk,
textilná koža vo farbe taupe

* všetky uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v Eur
bez matracov, roštov, osvetlenia, príslušenstva a dekorácií.

wardrobes

2.399,-*
1.249,-*
BOXSPRINGOVÁ
POSTEĽ (D)

990004

ŠATNÍKOVÁ
SKRIŇA

Prevedenie: štepované čelo s ozdobným šitím,
poťahová látka s vlneným efektom svetlošedá

990003

Prevedenie: lak biely
(Passparta je za príplatok)
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