
DODATKOVÉ INFORMACE - STOLY 
PŘEHLED MOŽNÝCH TVARŮ STOLOVÝCH DESEK HRANY STOLOVÝCH DESEK
Tvar KALI Lodička Deska s rohy s velkým zaoblením R=23cm Profily (bez příplatků)

horní rádius
(pouze u masivních desek)

rustikální

Tvar KARE S - formát 8 úhelník oboustranně zaoblená

rovná

šikmá

Tvar LA LUNA
fáze 4×4

Čistý obdélník Oválný

oboustranný profil R3

Deska s rohy s malým zaoblením R=8cm Kulatý 
Elipsa vypouklá

horní profil R3

80/120

3 cm

3 cm

80/120

R8

80/120

R23

R8R8

R8
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DODATKOVÉ INFORMACE - STOLY PŘÍPLATKY
PŘEHLED TYPŮ ROZKLÁDÁNÍ PŘÍPLATKY ZA UMĚLÝ POVRCH
Vložná deska vcelku umělý povrch (umakart) dle výběru ze vzorníků MAX nebo EGGER
šířka 40cm až 50cm pro stoly bez rozkládání 230,-/m²
ukládá se odděleně pro stoly s rozkládáním 330,-/m²
minimální velikosti stolů u vložných desek:    jednosloupové stoly prům. 110cm (min. 0,8m²), tloušťka desky 30 nebo 40mm 

  4 nohové stoly 80/120m Za atypické odstíny moření příplatek 5%
4.550,- Příplatek u kartáčování smrku příplatek 10%

Sklapovací deska vnitřní U moření podle dodaného vzorku nemůžeme garantovat 100% shodnost!!
šířka 40 cm PŘÍPLATKY ŠUPLÍKY (jednoduché výsuvy)
min. velikosti stolů pro sklapovací desky:    jednosloupové stoly prům. 110cm šuplík velký (š.42, hl.58, v.8cm) 850,-

  4 nohové stoly 80/100cm šuplík malý (š.42, hl.43, v.8cm) 850,-
5.360,- pouze u 4 nohových stolů od šířky 80cm

Sklapovací deska boční DOPLŇKOVÉ DÍLY
možná pouze u stolu VISION nasazovací deska 4.550,- podpěrné nohy 400,-
1×40 - 50cm 5.360,-
2×40 - 50cm 8.050,-
Rozkládání "KULISA" 
2×40cm 8.050,-
2×50cm 8.050,- CENY SAMOSTATNÝCH STOLOVÝCH PODSTAV
tyto vložné desky jsou ukládány odděleně samostatná stolová podstava 60% z ceny stolu
min. velikosti stolů: jednosloupové stoly prům. 120cm CENY MASIVNÍCH DESEK Z PRŮBĚŽNÉ SPÁROVKY

4 nohové stoly 80/120cm síla 28mm pro m² buk, bříza, olše 4.100,-
(spolu s deskou se pro větší stabilitu roztahuje i stolová podstava včetně lubů) javor, dub 4.600,-
"Německé" rozkládání síla 38mm pro m² buk, bříza, olše 5.400,-
pouze u 4 nohových stolů javor, dub 5.900,-
celodřevěný systém bez kovových prvků síla 28mm pro m² smrk 3.500,-
2×30cm 2.700,- síla 38mm pro m² smrk 3.900,-
2×40cm 2.900,- CENY MASIVNÍCH DESEK S NASTAVOVANÝMI LAMELAMI (PARKETY)
Kulaté a 8 úhelníkové stoly mají stejnou cenu. síla 27mm pro m² buk, bříza, olše 3.900,-
Barevné odstíny jednotlivých druhů dřev jsou orientační a drobné odchylky  síla 27mm pro m² javor 4.900,-
způsobené zvláštnostmi dřeva nemohou být předmětem reklamace. CENY STOLOVÝCH DESEK S UMĚLÝM NEBO DÝHOVANÝM POVRCHEM
Cenami uvedenými v ceníku se rozumí provedení odpovídající povrchové úpravě buk, bříza, olše, jasan, jádrový buk (min. 0,8m²) 3.700,-/m²
NATUR dvoukomponentním lakem Dedecryl Schichtlack DIN 4102-B1 odolným  dub, ořech, javor, třešeň (min. 0,8m²) 4.100,-/m²
vůči chemickým a mechanickým vlivům, provedení mat.
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