
Lola-A

Lakovaná lesklá, závěsná skříňka se skleněnou poličkou uvnitř. Otevírání je zajištěno systémem 
push-pull, tedy stlačením dvířek v určitém bodě. U této lakované skříňky jsou panty vždy vlevo.

Lola-C

Otvírání dvířek je pouze levostrané, tzn. že panty jsou na 
levé straně a nelze to změnit. 

Lola-D

Jako u ostatních skříněk je otvírání zajištěno systémem 
push-pull. Za každými dvířky se nachází ještě skleněná 
polička, rozdělující prostor uvnitř skříňky.Lola-L

Tato skříňka má universální použití a tím je i trochu 
jedinečná. Můžete ji nechat stát na zemi, nebo ji zavěsit 
na zeď ( viz. obrázek na úvodní straně). Jak je patrné, má 
dvoje dvířka, jeden dolní výklop a jednu zásuvku.

Lola-201 
3 ks ... Lola-C
2 ks ... Lola B
1 ks ... Lola-L

Lola-204 
3 ks ... Lola-A
2 ks ... Lola B
1 ks ... Lola-D



OBÝVACÍ POKOJ

Lola

LOLA názevmodel hnědo-šedý lak ( LFA ) bílý lak ( LBI)

povrchová úprava

šířka / výška / hloubka

rozměr v cm

Lola-Tv 8.331,-Tv skříňka se dvěma zásuvkami a centrálním místem pro uložení audio-video zařízení. 181 / 27 / 45 8.583,-

Lola-S 12.496,-Skříňka se dvěmi dvířky, dvěma zásuvkami a jedním výklopem. Vhodná i jako TV skříňka. 180 / 68 / 45 13.001,-

Lola-L 12.118,-Universální skříňka na zem i k zavěšení na stěnu. Má dvě dvířka, jeden výklop a jednu zásuvku. 210 / 53 / 45 12.623,-

Lola-D 12.496,-Skříň na zem se čtyřmi dvířky a vnitřními skleněnými poličkami. 113 / 121 / 45 13.001,-

Lola-C 11.108,-Lakovaná lesklá skříň na postavení na zem. Skříň má troje lakovaná dvířka ve vysokém lesku. 57 / 177 / 45 11.487,-

Lola-B 5.554,-Závěsná lakovaná skříňka Lola-B s dvířky s pouze dolním výklopem. Otevírání push-pull. 100 / 35 / 35,5 5.933,-

Lola-A 4.923,-Lakovaná lesklá, závěsná skříňka se skleněnou poličkou uvnitř. Otevírání push-pull. Panty v levo. 50 / 50 / 35,5 5.175,-

Lola-200 33.324,-Sestava skříněk:    3 ks Lola-A, 1 ks Lola-B a 1 ks Lola-L ( 3 x bílá a 2 x hnědo-šedá - mix barev !!! )

Lola-204 38.373,-Sestava skříněk:    3 ks Lola-A, 2 ks Lola-B a 1 ks Lola-D 40.392,-

Lola-203 33.071,-Sestava skříněk:    2 ks Lola-A, 2 ks Lola-B a 1 ks Lola-L 34.838,-

Lola-202 46.704,-Sestava skříněk:    3 ks Lola-A, 2 ks Lola-B, 1 ks Lola-S a 1 ks Lola-Tv 48.975,-

Lola-201 56.549,-Sestava skříněk:    3 ks Lola-C, 2 ks Lola-B a 1 ks Lola-L 58.948,-

Lola-B

Závěsná lakovaná skříňka Lola-B s dvířky s pouze dolním 
výklopem. Tuto skříňku doporučujeme instalovat na stě-
nu maximálně ve výšce ramen. Jen tehdy bude její obsah 
pohodlně přístupný, právě díky pantům umístěným dole, 
tedy díky dolnímu výklopu. Uvnitř skříňky je skleněná 
police, kterou lze vyjmout. Otevírání dveří je zajištěno 
pomocí bez úchytového push-pull kování. 

Registrovaný prodejce nábytku značky IDPOINT:

Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny včet-
ně 20% DPH a platné k 1.7.2012. Aktuální ceny  
na www.idpoint.cz a www.nabytok-idpoint.cz 
Všechna autorská práva na celý obsah vyhrazena. 
Copyright © 2012 ID POINT CZECH, spol. s r.o.

bílý lak ( LBI ) / lesk hnědo-šedý lak ( LFA ) / lesk

Lola-S

Skříňka Lola-S je určena k postavení na zem. Má velká 
levá a pravá dvířka, dvě zásuvky a jedny dvířka s dolním 
výklopem.

Lola-Tv

Skříňka Lola-Tv může stát pouze na zemi. Není uzpůso-
bena k zavěšení na zeď. Po stranách má dvě zásuvky a 
uprostřed místo pro TV komponenty.

Lola-202 
3 ks ... Lola-A
2 ks ... Lola B
1 ks ... Lola-S
1 ks ... Lola-Tv
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Lola-200 
3 ks ... Lola-A
1 ks ... Lola B
1 ks ... Lola-L

pozn.: Fotografie je z důvodu prezentace zrcadlově otočena!
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