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Technické rozkresy
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Sektorový nábytek VELVET - fotogalerie
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Sektorový nábytek VELVET - fotogalerie
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VELVET VN - noèní stolky
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VELVET VNS - nízké skøíòky a komody
VELVET

VELVET

VELVET

VELVET

VN

VNS

VNS

VNS

hloubka 40 cm
výška 39.8 cm

hloubka 40 cm
výška 74.8 cm

hloubka 40 cm
výška 74.8 cm

hloubka 40 cm
výška 74.8 cm

šíøka 40 cm

VN 4001

VN 4002

šíøka 40 cm

VNS 4001

VNS 4002

šíøka 60 cm

VNS 6001

VNS 6002

VNS 6003

šíøka 120 cm

VNS 1201

šíøka 45 cm

VN 4501

VN 4502

šíøka 45 cm

VNS 4501

VNS 4502

šíøka 70 cm

VNS 7001

VNS 7002

VNS 7003

šíøka 135 cm

VNS 1351

šíøka 50 cm

VN 5001

VN 5002

šíøka 50 cm

VNS 5001

VNS 5002

šíøka 80 cm

VNS 8001

VNS 8002

VNS 8003

šíøka 150 cm

VNS 1501

šíøka 60 cm

VN 6001

VN 6002

šíøka 90 cm

VNS 9001

VNS 9002

VNS 9003

www.nabytek-leblova.cz ... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov

VELVET VN + VNS - hloubka víka 40 cm / hloubka korpusu 37.5 cm, síla pøesazeného víka 2.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

VELVET VNP - peøináèe

VELVET VTS - toaletní stolky

VELVET VZZ / VZP - závìsná zrcadla a police

VELVET

VELVET

VELVET

VELVET

VELVET

VNP

VTS

VZZ

VZP

VZP

VELVET

VZP

hloubka 40 cm
výška 74.8 cm

hloubka 40 cm
výška 74.8 cm

hloubka 20 cm
výška 60 cm

hloubka 25 cm
výška 14 cm

hloubka 25 cm
výška 14 cm

hloubka 25 cm
výška 14 cm

Horní výklopná èást !
šíøka 60 cm

VNP 6001

šíøka 60 cm

VTS 6001

šíøka 60 cm

VZZ 6001

šíøka 40 cm

VZP 4001

šíøka 70 cm

VZP 7001

šíøka 145 cm

VZP 1451

šíøka 70 cm

VNP 7001

šíøka 70 cm

VTS 7001

šíøka 70 cm

VZZ 7001

šíøka 45 cm

VZP 4501

šíøka 80 cm

VZP 8001

šíøka 165 cm

VZP 1651

šíøka 80 cm

VNP 8001

šíøka 80 cm

VTS 8001

šíøka 80 cm

VZZ 8001

šíøka 50 cm

VZP 5001

šíøka 90 cm

VZP 9001

šíøka 185 cm

VZP 1851

šíøka 90 cm

VNP 9001

šíøka 90 cm

VTS 9001

šíøka 90 cm

VZZ 9001

šíøka 60 cm

VZP 6001

šíøka 100 cm

VZP 1001

šíøka 205 cm

VZP 2051

VELVET VNP + VTS - hloubka víka 40 cm / hl. korpusu 37.5 cm, síla pøesazeného víka 2.5 cm

VELVET VZZ / VZP - síla police 25 mm

VELVET VZS - závìsné skøíòky

www.nabytek-leblova.cz

VELVET VVS - vysoké skøínì

VELVET

VELVET

VELVET

VELVET

VZS

VZS

VZS

VVS

hloubka 30 cm
výška 35.3 cm

hloubka 30 cm
výška 70.3 cm

hloubka 30 cm
výška 70.3 cm

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

šíøka 40 cm

VZS 4001

šíøka 40 cm

VZS 4002

šíøka 60 cm

VZS 6002

šíøka 45 cm

VZS 4501

šíøka 45 cm

VZS 4502

šíøka 70 cm

VZS 7002

šíøka 50 cm

VZS 5001

šíøka 50 cm

VZS 5002

šíøka 80 cm

VZS 8002

šíøka 60 cm

VZS 6001

záruka 36 mìsícù
neošizená konstrukce
kvalitní kování

široký sortiment nábytku

90 cm
VZS
9002
www.nabytek-leblova.cz šíøka
... kvalitní
èeský nábytek pro Váš
domov
www.nabytek-leblova.cz ... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov

velký výbìr barev a kování

VELVET VZS - hl. skøíòky 30 cm / hl. korpusu 28 cm, skøíòky jsou opatøeny závìsným kováním

krátké dodací lhùty
šíøka 40 cm

VVS 4001

VVS 4002

VVS 4003

VVS 4004

šíøka 45 cm

VVS 4501

VVS 4502

VVS 4503

VVS 4504

šíøka 50 cm

VVS 5001

VVS 5002

VVS 5003

VVS 5004

kvalitní èeský nábytek
možnost atypické úpravy

VELVET VVS - hloubka skøíòky 59.5 cm / hloubka korpusu 57.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm
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VELVET VVS - vysoké skøínì
VELVET

VELVET

VELVET

VVS

VVS

VVS

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

Dodáváno v demontovaném stavu !

šíøka 60 cm

VVS 6001

VVS 6002

VVS 6003

VVS 6004

šíøka 80 cm

VVS 8005

VVS 8006

šíøka 120 cm

VVS 1201

šíøka 70 cm

VVS 7001

VVS 7002

VVS 7003

VVS 7004

šíøka 90 cm

VVS 9005

VVS 9006

šíøka 135 cm

VVS 1351

šíøka 80 cm

VVS 8001

VVS 8002

VVS 8003

VVS 8004

šíøka 100 cm

VVS 1005

VVS 1006

šíøka 150 cm

VVS 1501

šíøka 90 cm

VVS 9001

VVS 9002

VVS 9003

VVS 9004

VELVET VVS - hloubka skøíòky 59.5 cm / hloubka korpusu 57.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

VELVET VVR - rohová skøíò
VELVET

Dodáváno v demontovaném stavu !

VVR

www.nabytek-leblova.cz
záruka 36 mìsícù
neošizená konstrukce

hloubka 85 cm
šíøka
85 cm
výška 200 cm

kvalitní kování

široký sortiment nábytku
velký výbìr barev a kování

krátké dodací lhùty
85 x 85 cm

VVR 85851

----------------

---------------

----------------

---------------

----------------

---------------

kvalitní èeský nábytek
možnost atypické úpravy

VELVET VVR - hloubka boku skøínì 57.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm
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VELVET VP - korpus postele, úložný prostor
VELVET

Dodáváno v demontovaném stavu !

Dodáváno v demontovaném stavu !

Dodáváno v demontovaném stavu !

VELVET

VP

VUP

délka 205 cm
výška 90 cm

hloubka 67 cm
výška 19.5 cm

Úložný prostor na koleèkách
( zafrézované úchytky D7 - 128 AL )

Výška spodní hrany boènice je 20 cm od podlahy !

Výška spodní hrany boènice je 20 cm od podlahy !

Výška spodní hrany boènice je 20 cm od podlahy !

šíøka 145.5 cm

VP 1140 ( ložná plocha - 140 x 200 cm )

VP 2140 ( ložná plocha - 140 x 200 cm )

VP 3140 ( ložná plocha - 140 x 200 cm )

šíøka 99 cm

VUP 1100 ( úložný prostor - 1 / 2 )

šíøka 165.5 cm

VP 1160( ložná plocha - 160 x 200 cm )

VP 2160 ( ložná plocha - 160 x 200 cm )

VP 3160 ( ložná plocha - 160 x 200 cm )

šíøka 130 cm

VUP 1130 ( úložný prostor støední)

šíøka 185.5 cm

VP 1180 ( ložná plocha - 180 x 200 cm )

VP 2180 ( ložná plocha - 180 x 200 cm )

VP 3180 ( ložná plocha - 180 x 200 cm )

šíøka 150 cm

VUP 1150 ( úložný prostor - 3 / 4 )

šíøka 205.5 cm

VP 1200 ( ložná plocha - 200 x 200 cm )

VP 2200 ( ložná plocha - 200 x 200 cm )

VP 3200 ( ložná plocha - 200 x 200 cm )

šíøka 199 cm

VUP 1200 ( úložný prostor - 1 / 1 )

VELVET VP - èela a boènice jsou vyrobeny z LTD o síle 25 mm, výška od podlahy po horní hranu boènice je 40 cm, lakový rošt není souèástí postele.
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VELVET VPS - skøínì s posuvnými dveømi
VELVET

Dodáváno v demontovaném stavu !

VELVET

( zafrézované úchytky D7 - 128 AL )

Dodáváno v demontovaném stavu !

VELVET

Dodáváno v demontovaném stavu !

VELVET

( zafrézované úchytky D7 - 128 AL )

( úchytková lišta )

Dodáváno v demontovaném stavu !
( úchytková lišta )

VPS

VPS

VPS

VPS

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

hloubka 59.5 cm
výška 200 cm

LTD 1 / LTD 2 / LTD 1

LTD 1 / LTD 2 / LTD 1

-----------------

-------------

-----------------

-------------

-----------------

-------------

-----------------

-------------

šíøka 100 cm

VPS 1001

šíøka 100 cm

VPS 1002

šíøka 149.1 cm

VPS 1501

šíøka 149.1 cm

VPS 1502

šíøka 120 cm

VPS 1201

šíøka 120 cm

VPS 1202

šíøka 179.1 cm

VPS 1801

šíøka 179.1 cm

VPS 1802

šíøka 140 cm

VPS 1401

šíøka 140 cm

VPS 1402

šíøka 209.1 cm

VPS 2101

šíøka 209.1 cm

VPS 2102

VELVET VPS - hloubka skøíòky 59.5 cm / hloubka korpusu 59.5 cm, výška je uvedena vèetnì nožek, výška nožky 2 cm

www.nabytek-leblova.cz

VELVET VPV - zásuvková vložka, police, šatní tyè
VELVET

Police

VELVET

VPP

VPV

hloubka 49 cm

hloubka 49 cm
výška 55.8 cm

Zásuvková vložka

záruka 36 mìsícù
neošizená konstrukce
kvalitní kování

šíøka 47.3 cm

VPP 50

šíøka 47.3 cm

VPV 50

šíøka 57.3 cm

VPP 60

šíøka 57.3 cm

VPV 60

šíøka 67.3 cm

VPP 70

šíøka 67.3 cm

VPV 70

VELVET

Šatní tyè

široký sortiment nábytku
velký výbìr barev a kování

VPT

krátké dodací lhùty
šíøka 47.3 cm

VPT 50

šíøka 57.3 cm

VPT 60

šíøka 67.3 cm

VPT 70

kvalitní èeský nábytek
možnost atypické úpravy
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Sektorová øada VELVET

Specifikace sektorové øady VELVET

je moderní nábytkový systém urèený pro vybavení ložnice, který svým designem, funkèností
a cenou uspokojí každého zákazníka.

Korpusy skøínìk

Systém Velvet Vám umožní vytvoøit moderní sestavu podle Vašich pøedstav, pøi zachování
souèasných trendù.
Základní øadu lze na pøání doplnit o výrobu atypických prvkù. Použité materiály splòují
zdravotní normy.

jsou vyrobeny z 18 mm laminované døevotøísky, hrany jsou olepeny 0.5 mm ABS hranou. Záda
skøínìk jsou vyrobena z 4 mm MDF desky. Barva zad není zcela identická s barvou korpusu.
Zásuvky jsou osazeny kovovými výsuvy od firmy SH System Holz. Skøíòky jsou standardnì
opatøeny plastovými rektifikaèními nožkami výšky 2 cm, které umožní dorovnání nábytku i na
nerovné podlaze. Všechny prvky jsou dodávány ve smontovaném stavu mimo oznaèených.
Dvíøka a èela skøínìk

Pøi vypisování objednávky nezapomeòte uvádìt ....

jsou vyrobeny z 18 mm laminované døevotøísky, hrany jsou olepeny dokola 2 mm ABS hranou.

Dezén korpusu
Typ a dezén dvíøek ( lamino - dezén dvíøek + dezén ABS )
Barvu zad
Typ úchytky

Dvíøka jsou osazena závìsy od firmy SH System Holz. Dvíøka jsou standardnì dodávána
se svislou kresbou let, èela pak s vodorovnou kresbou let. Vyklápìní dvíøek zajišují
plynokapalinové vzpìry.

Pokud požadujete usazení úchytky jiným zpùsobem mùžete objednat skøíòku bez vrtání úchytek !!!

Pùdy nízkých skøínìk

Nezapomeòte ...

Pùdy noèních stolkù a nízkých skøínìk jsou pøesazené pøes korpus o 2.5 cm a jsou vyrobeny z
25 mm laminované døevotøísky. Samozøejmostí je olepení 2 mm ABS hranou.

Vypsat jednotlivé prvky sestavy a doplòky.
Pøiložit nákres a popis atypických prvkù - výrobu atypù je nutné pøedem konzultovat !!!

Dezény lamina a dostupné typy úchytek najdete ve vzorníku materiálù !!!

Poznámky

Pùdy vysokých skøíní a závìsných skøínìk
Pùdy vysokých skøíní a závìsných skøínìk jsou vsazené mezi boènice a jsou vyrobeny
z 18 mm laminované døevotøísky.
Skøínì s posuvnými dveømi
Skøínì s posuvnými dveømi jsou vybaveny kováním Sevrol s nosností 50 kg. Skøínì vyrábíme
ve dvojím provedení ....
VPS 1001 - VPS 2101

mají celoplošné dveøe z LTD desky se zafrézovanou úchytkou D7 - 128 AL

VPS 1002 - VPS 2102

mají na tøetiny dìlené dveøe z LTD desky opatøené úchytkovou lištou Tytan

Do skøíní VPS je možné doobjednat samostatné police, šatní tyè nebo zásuvkovou vložku.
Orientace skøínìk
Závìsy dvíøek vpravo = PRAVÁ
Závìsy dvíøek vlevo = LEVÁ
Pokud v objednávce nebude orientace prvkù specifikována, budou tyto dodány vždy v
pravém provedení !!!
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