
V A L E N C I A
NAZWA WYMIAR CENA

STÓŁ

 

dł. 150 + 2 wkł. 46 cm
szer. 80 - 100 cm

dł. 160 + 2 wkł. 50 cm
szer. 80 - 100 cm

dł. 180 + 2 wkł. 60 cm
szer. 80 - 100 cm

dł. 205 + 2 wkł. 70  cm
szer. 80 - 100 cm

1.725zł

1.725 zł

1.875 zł

1.950 zł
ŁAWA
noga: 

dł. 80/80 / wys. 50-55 cm
dł. 90 / 90 / wys. 50-55 cm

dł. 100/100 wys. 50-55

dł. 120 / szer. 60  / wys. 50- 55 cm
dł. 120 / szer. 70  / wys. 50- 55 cm
dł. 110 / szer. 60  / wys. 50 -55 cm
dł. 110 / szer. 70  / wys. 50 -55 cm

Dł. 140 / 70  wys. 50-55

Dł. 120 + wkl.30 / szer.60 / wys.50-55 cm
Dł. 110 + wkl.40 / szer.70 / wys.50-55 cm
Dł. 120 + wkl.40 / szer.70 / wys.50-55 cm
Dł. 140 + wkl.50 / szer.80 / wys.50-55 cm

825 zł
855 zł

              900 zł

855 zł
855 zł
855 zł
855 zł

900 zł

Ceny i rozmiary 
rozkładanych ław 

ustalane indywidualnie

+ szyba (w  blacie ławy) szkło zwykłe

szkło matowe

+ 95  zł

+ 115 zł
+ półka “na gazety” drewniana + 137 zł

PÓŁKA
- gruba, mocowana do 

ściany
dł. 50 – 90  / gr.3,8 / gł. 25 cm

dł. 100 – 140 / gr. 3,8 / gł. 25 cm

155 zł

196 zł

PÓŁKA
- mocowana na klipsach dł. 50 – 90   / gł. 25 cm

dł. 100 – 140  / gł. 25 cm

155 zł

206 zł



NAZWA WYMIAR CENA

PANEL  – z półkami 
szklanymi   lub 
drewnianymi dł. 80 – 140  / wys. 40 – 50 cm 494 zł

LUSTRO
dł. 100 – 120 / wys. 60 – 70 cm

dł. 140 – 180 / wys. 60 – 70 cm

464 zł

546 zł

Panel z półkami szklanymi 
montowanymi na klipach

lub
z półkami drewnianymi 
(półki pogrubione lub 
standardowe 18mm)

dł. 50-60  wys. 116-159

dł. 70-90  wys. 116-159

dł. 100-120  wys. 116-159

dł. 130- 160 wys. 116-159

567 zł

649 zł

731 zł

814 zł

+ oświetlenie 126 zł

Komoda 2D2S
dł. 96– 116 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 96-116/ wys. 110 / gł. 45 cm

979 zł

1.133 zł

KOMODA 3D4S
dł. 156  / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 196/ wys. 85,5 / gł. 45 cm

1.607 zł

1.710 zł

1.875 zł
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KOMODA 3D4S + szkło                     dł. 140 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

1.710 zł

1.803 zł

1.875 zł

1.947 zł

Oświetlenie + 126 zł

KOMODA 3D2S + barek Przy dł.176 i 196 środek szerszy niż boki

dł. 140 / wys. 85,5 / gł. 45 cm 

                    dł. 156  / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

1.463 zł

1.524 zł

1.638 zł

1.792 zł

KOMODA 3D2S + barek 
+ szkło

dł. 140  / wys. 85,5 / gł. 45 cm

                   dł. 156 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

1.710 zł

1.792 zł

1.875 zł

1.947 zł

Oświetlenie +  126 zł

KOMODA 3D3S  wysoka 
+ barek

dł. 140 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 110 / gł. 45 cm

1.545 zł

1.627 zł

1.720 zł

1.875 zł

KOMODA 3D3S wysoka 
+ barek + szkło

dł. 140 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 110 / gł. 45 cm

1.792 zł

1.875 zł

1.947 zł

2.029 zł

 Oświetlenie + 231 zł
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KOMODA 3D5S  wysoka dł. 140 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 110 / gł. 45 cm
 

dł. 196 / wys. 110 / gł. 45 cm

 1.627 zł

1.710 zł

1.792 zł

1.875 zł

KOMODA 3D5S wysoka + 
szkło

dł. 140 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 156 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 110 / gł. 45 cm

1.792 zł

1.875 zł

1.947 zł

2.029 zł

Oświetlenie +  231 zł

KREDENS 3D4S + barek + 
szkło

dł. 140 / wys. 135,5 / gł. 45 cm 2.029 zł

Oświetlenie + 315 zł

KREDENS 3D4S pełny + 
barek

dł. 140 / wys. 135,5 / gł. 45 cm     1.792 zł
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Komoda 4D
dł. 96 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 116 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 96 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 116 / wys. 110 / gł. 45 cm

1.133 zł

1.226 zł

979 zł

1.061 zł

Kredens 2D4S + barek
dł. 96 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 116 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

1.545 zł

 1.622 zł

Kredens 2D4S + barek + 
szkło

dł. 96 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

dł. 116 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

1.710zł

1.792 zł

Pomocnik 1D4S + barek

dł. 60 / wys. 135,5 / gł. 45 cm 1.215 zł
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Pomocnik 1D2S

dł. 60 / wys. 85,5 / gł. 45 cm

dł. 60 / wys. 110 / gł. 45 cm

dł. 60 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

979 zł

1.061 zł

1.143 zł

WITRYNA 1D
LEWA LUB PRAWA

dł. 60 / wys. 199,5  / gł. 45 cm 1.442 zł

Oświetlenie  + 231 zł

WITRYNA 1D 
NAROŻNA 

PRAWA LUB LEWA

 

PRZESZKLONE TYLKO DRZWICZKI, BOKI 
PEŁNE 

55/55  wys. /199,5 1.504 zł

Oświetlenie  +  231 zł

WITRYNA 1D NISKA
LEWA LUB PRAWA dł. 60 / wys. 157 / gł. 45 cm

                    dł. 60 / wys. 135,5 / gł. 45

1.215 zł

1.143 zł

Oświetlenie + 231 zł  
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WITRYNA 2D 
LEWOSTRONNE 

PRZESZKLENIE LUB PP
dł. 96 / wys. 199,5   / gł. 45 cm 1.792 zł

Oświetlenie +  231 zł

WITRYNA 2D2S LP lub 
PP

 

dł. 96 / wys. 199,5  / gł. 45 cm 1.875 zł

Oświetlenie + 231 zł

WITRYNA 2D L+P P
dł. 96 / wys. 199,5 / gł. 45 cm 2.029 zł

Oświetlenie + 441 zł 
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WITRYNA 2DLP niska

Dł. 96 / wys. 157 / gł. 45 cm

dł. 96 / wys. 135,5 / gł. 45 cm

1.710 zł

1.658 zł

Oświetlenie +  231 zł

WITRYNA 3D LP lub PP

dł. 168 / wys. 199,5 / gł. 45 cm 3.317 zł

Oświetlenie + 231 zł

WITRYNA 3D

dł. 168 / wys. 199,5 / gł. 45 cm 3.471 zł

Oświetlenie + 441 zł

RTV 1S NIEDZIELONA

dł. 70 - 90 cm / wys. 41,5/ gł. 45 731 zł

RTV 2S dł. 96 - 116 cm / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 130 – 140 cm / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 156  cm / wys. 41,5 / gł. 45 cm

762 zł

845 zł

973 zł
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RTV 3S dł. 156 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys.  41,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 41,5 / gł. 45 cm 

1.143 zł

1.185 zł

1.236 zł

RTV 4S dł. 156 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys.  41,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 41,5 / gł. 45 cm    

1.185 zł

1.236 zł

1.277 zł

RTV 2D + półka dł. 156 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys.  41,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

979 zł

1.061 zł

1.102 zł

RTV 2D1S dł. 156 / wys. 41,5 / gł. 45 cm

dł. 176 / wys.  41,5 / gł. 45 cm

dł. 196 / wys. 41,5 / gł. 45 cm                                  

   1.020 zł

               1.102 zł

               1.154 zł

RTV 2S WYSOKA
dł. 96 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 116 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 130 – 140 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

                  156 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

   814 zł

               845 zł

               896 zł

               1.020 zł

RTV 3S WYSOKA dł. 96 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 116 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 130 – 140 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

dł. 156 cm / wys. 58 / gł. 45 cm

855 zł

886 zł

937 zł

1.061 zł

RTV 2S niska
Po bokach po 1 szufladzie

Wysokość szuflad około 27 cm
dł. 96 cm / wys. 37 / gł. 45 cm
dł. 116 cm / wys. 37 / gł. 45 cm

dł. 130 – 140 cm / wys.  37/ gł. 45 cm
dł. 156 cm / wys. 37 / gł. 45 cm

731 zł
762 zł
814 zł
917 zł
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RTV 2S niska + półka
Po bokach po 1 szufladzie

Wysokość szuflad około 27 cm

dł. 156 / wys. 37  / gł. 45 cm
dł. 176 / wys. 37  / gł. 45 cm
dł. 196 / wys. 37  / gł. 45 cm

979 zł
1.061 zł
1.143 zł

SZAFA 1 D
PRAWA LUB LEWA

dł. 60 / wys. 199,5 / gł.  55-60 cm 1.300 zł

SZAFA 1D NAROŻNA
PRAWA LUB LEWA 55/55  / wys. 199,5

Środek gł. ok. 35cm

1.380 zł

SZAFA 2D
dł. 96 / wys. 199,5/ gł. 55-60 cm 1.792 zł
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BIURKO
dł. 140  / wys. 76 / gł. 70 – 80 cm

dł.  150 / wys. 76 / gł. 70 – 80 cm

dł. 160 / wys. 76 / gł. 70 – 80 cm

1.463 zł

1.545 zł

1.627 zł

Informacje dodatkowe:
• producent mebli „TC”
• kolorystyka dowolna według próbnika
• możliwość zmiany uchwytów
• prowadnica metalowa z dosuwem w standardzie (cichy domyk)
• w komodach z barkiem otwieranie teleskopowe jest w standardzie
• meble występują tylko w okleinie olchowej w 30 odcieniach
• meble mogą być na nóżkach drewnianych
• stół i krzesła wykonane są z buku, meble z olchy. Istnieje możliwość wykonania mebli w okleinie 

bukowej lub dębowej
• dorabianie koloru 100 zł

OKLEINA DĘBOWA  dopłata  + 7%
OKLEINA BUKOWA dopłata  + 7%

ekspozycja: stół i krzesła – buk / meble - olcha


