
3D  NÁVRH  ROZMÍSTĚNÍ  NÁBYTKU  A  CENOVÁ  NABÍDKA
Kancelářský nábytek - EXCELENT

Vážený pan
Jan Novák
e-mail: novak@seznam.cz
tel.: 123 456 789
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NÁBYTKOVÁ  ŘADA  EXCELENT

2Více informací o technickém provedení na www.montero.cz

DESÉN: 12 různých druhů

VÝHODY:
1) luxusní a nadčasový design
2) hodnotné materiály - přírodní dýhy,
    ušlechtilé kovy
3) český výrobek
4) doprava ZDARMA po celé ČR a SR

MATERIÁL:  základním materiálem je kvalitní 
eko dřevotřísková deska (českého původu) 
dýhovaná hodnotnou přírodní dýhou a povrchově 
upravená polomatným lakem v kombinaci tl. 
37,23 a 19 mm. Hrany jsou olepeny dýhou tl. 0,6 
mm nebo vrstevnou dýhou tl. 2mm v návaznosti 
na stupeň namáhání. 

Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku 
v tradičním a praktickém designu, vyráběného ze 
široké škály hodnotných dřevin a barevných 
provedení. Sama skutečnost designového 
skloubení tří tloušťek použitých plošných 
materiálů v kombinaci s ušlechtilými kovy a 3D 
pohledovost každého kusu zvýrazňuje vlastní 
luxusní provedení. 



PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ - perspektivní pohled:
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PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ - perspektivní pohled s popisem:
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PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ, značení řezů, základní kóty:
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ŘEZ A-A
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ŘEZ B-B
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VIZUALIZACE Půdorys:
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VIZUALIZACE
Pohled 1:

Pohled 2:



CENOVÁ KALKULACE:

* montáž zahrnuje vynošení nábytku do patra, vlastní montáž, umístění nábytku a likvidaci obalů
** doprava ZDARMA = za 1. uzamykatelné dveře
*** likvidace starého nábytku - částka obsahuje pouze likvidaci, pokud je požadována likvidace z jiného místa
      než od prvních uzamykatelných dveří, je částka dvounásobná
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Nábytek MONTERO objednaný do středy "tohoto týdne" Vám dovezeme ZDARMA po celé ČR a SR 
vlastními firemními vozy a kvalifikovanými pracovníky přímo z výroby do pátku týdne následujícího.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu či na níže uvedeném telefonním čísle.

S pozdravem

MONTERO
V Oblouku 266
Průhonice - Čestlice

tel.: 777 745 204
navrhy@intermont-nabytek.cz

V Průhonicích-Čestlicích dne 02.07.2014

Dagmar Hajná
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