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Stoly k zostavám LEA

Stôl COMEDOR VK 327 800 x 800 mm, doska buk DTD - L, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl COMEDOR    VK 327 1200 x 800 mm, doska slonová kosť - zdvojená hrana, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl 1 noha nerez VK 329 800 x 800 mm, doska makasar - zdvojená hrana, hrana ABS

Stôl 2 nohy chróm VK 330 1200 x 800 mm, doska slonová kosť - zdvojená hrana, hrana ABS 

jedálenské zostavy

LEA
jedálenská zostava

Stolička LEA  má atraktívny dizajn s možnosťou využitia 
v reštauráciách, jedálňach i v kancelárskych priestoroch.

Ergonomicky tvarované sedadlo zabezpečuje pohodlné sedenie.
Sedadlo je vyrobené z kvalitnej bukovej preglejky s povrchovou 
úpravou bezfarebným lakom, alebo  fóliou HPL, ktorá je vysoko 
odolná proti oderu. Kovová podnož stoličky je upravená 
komaxitovou farbou - odtieň chróm.

Stolička je stohovateľná a vyrába sa v 6 prevedeniach - prírodná 
buková dyha ošetrená bezfarebným lakom alebo fólia HPL
v dezéne - orech, makasar, zelená limetka, červená a vanilka.

Minimálny odber stoličiek - 40 ks.
Dodacia doba je 6 - 8 týždňov.

Stoly k zostavám LEA 

Možnosť variabilnej kombinácie podnože a vrchnej dosky podľa 
potreby a želania zákazníka.

Dezény dosky - javor, buk, orech, makasar, slonová kosť. Výber 
dezénu dosky je voliteľný pri každom type stola.

Okraje stolov môžu mať zdvojenú hranu. Výška stolov - 760 mm. 
Dodacia doba je 3 - 4 týždne. 

Stoly VK 329 a VK 330 sú dodávané demontované.

LEA

Stoličky LEA

Stolička LEA - buk VK 306
Stolička LEA - farebná HPL fólia VK 306-1

VK 306-1

VK 306

VK 327

VK 329

VK 327

VK 330
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jedálenské zostavy
KIKA

Stolička KIKA 

Stolička KIKA má atraktívny dizajn s možnosťou 
využitia v reštauráciách, jedálňach i v kancelárskych 
priestoroch.

Ergonomicky tvarované sedadlo je vyrobené z kvalitnej 
bukovej preglejky s povrchovou úpravou bezfarebným 
lakom, alebo fóliou HPL, vysoko odolnou proti oderu. 
Farebné odtiene HPL fólie pre stoličku KIKA - biela 
a čierna. 

Kovová podnož stoličky je upravená komaxitovou 
farbou - odtieň chróm.

Minimálny odber stoličiek je 40 ks.
Dodacia doba je 6 - 8 týždňov.

KIKA
jedálenská zostava

Stoly k zostavám KIKA 

Pri výbere stolov do zostáv KIKA je možnosť  variabilne 
kombinovať podnož a vrchnú dosku podľa potreby 
a želania zákazníka.

Dezény dosky - javor, buk, orech, makasar, slonová kosť.
Výber dezénu dosky je voliteľný pri každom type stola. 
Okraje stolov môžu mať zdvojenú hranu. 

Výška stolov je 760 mm. Dodacia doba je 3 - 4 týždne.

Stoly VK 329, VK 330  a VK 323 sú dodávané demontované.

Stoličky KIKA

Stolička KIKA - buk VK 308
Stolička KIKA - farebná HPL fólia VK 308-1

Stoly k zostavám KIKA

Stôl COMEDOR VK 327 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl COMEDOR VK 327 1200 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl stohovateľný VK 328 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - sivá

Stôl GASTRO VK 325 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - červená 

Stôl GASTRO VK 325 1200 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - červená

Stôl - 1 noha nerez VK 329 1200 x 800 mm, doska makasar - zdvojená hrana, hrana ABS

Stôl - 2 nohy chróm VK 330 1200 x 800 mm, doska slonová kosť - zdvojená hrana, hrana ABS

Stôl - 4 nohy chróm VK 323 800 x 800 mm, doska makasar - zdvojená hrana, hrana ABS 

VK 329

VK 325

VK 327

VK 308-1

VK 327

VK 325

VK 323VK 330

VK 328

VK 308
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4 stoličky KOVO + 1 stôl GASTRO

6 stoličiek KOVO + 1 stôl GASTRO

11850 € s DPH

16070 € s DPH

jedálenské zostavy

AKCIA 4+1

AKCIA 6+1

dlhodobo nízka akciová cena:

dlhodobo nízka akciová cena:

KOVO

KOVO
jedálenská zostava

Stolička KOVO 

Stolička KOVO má kostru zhotovenú z oceľových rúrok ø 22 mm, 
povrchovo upravených komaxitovou farbou. Konce rúrok sú 
ukončené plastovými koncovkami. 

Sedadlo i operadlo sú vyrobené z tvarovanej bukovej preglejky 
s povrchovou úpravou bezfarebným lakom. 

Výška stoličky je 44 cm.

Stôl GASTRO

Stôl Gastro je vhodný do školských jedální, reštaurácií 
i pohostinských zariadení, kde sa vyžaduje pevný nábytok s potrebou 
minimálnej údržby.

Je vyrobený z jaklových pro� lov 30 x 30 mm, ktoré tvoria pevnú 
podnož stola.

Pri akciovej cene je dodávaný demontovaný.
Skladové zásoby - farba červená. 

   

VK 324

VK 324

VK 325

VK 325

VK 325 VK 325 VK 328

Stoličky
StoIička Gastro VK 326
StoIička Kovo VK 324

StoIička Holand VK 312
StoIička Golf VK 307

Stoličky majú kovovú konštrukciu z oceľových rúrok ø 22 
mm povrchovo upravených komaxitovou farbou - výber 
zo 14 odtieňov (viď. zadná strana katalógu). 
Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvarovanej bukovej 
preglejky s povrchovou úpravou bezfarebným lakom.
Výška stoličiek je 46 cm (okrem stoličky Kovo).

Stoly

Stôl GASTRO VK 325 800 x 800 mm , doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - červená 

Stôl GASTRO VK 325 1200 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - červená

Stôl stohovateľný VK 328 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, oblé rohy, podnož komaxit - sivá

Stôl COMEDOR VK 327 800 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl COMEDOR VK 327 1200 x 800 mm, doska buk DTD-L, hrana ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl COMEDOR VK 327 1200 x 800 mm, d. slon. kosť - zdvoj. hrana, hr. ABS, podnož komaxit - chróm

Stôl - 4 nohy chróm VK 323 800 x 800 mm, doska makasar - zdvojená hrana, hrana ABS

Výber dezénu dosky je voliteľný pri každom type stola. Okraje stolov môžu mať zdvojenú hranu. 
Možnosť variabilnej kombinácie podnože a vrchnej dosky stola i voľby ostrých alebo oblých rohov 
podľa potreby a želania zákazníka.

Výška stolov je 760 mm. Dodacia doba je cca 3 - 4 týždne. Stôl VK 323 je dodávaný demontovaný.

VK 326
VK 324

VK 312
VK 307

VK 327 VK 327 VK 327

VK 323

GASTRO
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Kontakt: K-Ten Turzovka s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 1279
tel.: 041 4361 388, fax: 041 4361 389  mobil: 0905 823 505, 0905 829 121
www.k -tenkovovyroba.sk, e-mail: k -tenkovo@stonline.sk

Naša poločnosť nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výroby školského a kovového nábytku
vo Vysokej nad Kysucou. Všetky materiály potrebné na jeho výrobu pochádzajú výhradne od 
slovenských výrobcov.

Náš nábytok je certi� kovaný štátnou skúšobňou a overený dlhoročnou tradíciou výroby nábytku
vo Vysokej nad Kysucou. Dodávame široký sortiment výrobkov na domáci a zahraničný trh
- do Českej republiky, Nemecka, Holandska, Belgicka i Francúzska.

Kovový nábytok vyrábame v širokej farebnej palete. Nábytok je vyrobený z oceľových pro� lov alebo 
oceľových rúrok, ktoré sú povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou komaxit. 
Farebný odtieň nábytku možno prispôsobiť požiadavkám odberateľa.

Základná farebnosť
kovových pro� lov

Dezény sedadiel stoličiek

Dezény dosiek stolov

tyrkysová
RAL 5021

zelená
RAL 6018

žltá
RAL 1018

oranžová
RAL 2008

červená
RAL 3020

bordová
RAL 3003

hnedá
RAL 8014

čierna
RAL 9005

modrá
RAL 5017

bledomodrá
RAL 5012

biela
RAL 9003

sivá
RAL 7035

strieborná
RAL 9006

chróm

orech

buk

makasar

orech

biela čierna

slonová kosťmakasar

buk

javor

zelená limetka červená vanilka


