714 Kč
č.9274

Němý sluha, výška 103 cm, masiv bambus, přírodní odstín, nosnost 5 kg. Praktický němý
sluha v nádechu retra a přírody. Konstrukce je z masivního bambusu v přírodní
povrchové úpravě a lakována transparentním lakem. Výška 103 cm i zdvojený rám Vám
umožní zavěšení mnoha kusů oblečení i doplňků, zcela bez pomačkání a na jednom
místě. Což jistě oceníte při ranním stresu namísto hledání po celém bytě. Nosnost
stojanu je až 5 kg rovnoměrně rozprostřené zátěže, hmotnost necelé 3 kg. I proto je
jednoduše přenositelný a lze ho umístit podle momentální potřeby i nálady. Stylem a
jednoduchostí se hodí do jakéhokoli interiéru. Využití je nepřeberné, záleží jen na Vás.
Rozměry: 39x35x103 cm, Hmotnost: 2,50 kg

1074 Kč
č.9264
Němý sluha, výška 108 cm, MDF - černý matný lak, kov - chrom, nosnost 5 kg
Popis: Praktický minimalistický němý sluha v nádechu retra v sobě kombinuje výrazné
prvky z MDF v černém matném laku s kovovými nosnými díly v chromované povrchové
úpravě. Výška 108 cm Vám umožní zavěšení oblečení i doplňků zcela bez pomačkání.
Nosnost stojanu je až 6 kg rovnoměrně rozprostřené zátěže, hmotnost 4 kg. I proto je
jednoduše přenositelný a lze ho umístit podle momentální potřeby i nálady. Stylem a
jednoduchostí se hodí do jakéhokoli interiéru. Využití je nepřeberné, záleží jen na Vás.
Rozměry: 45x30x108 cm, Hmotnost: 4,00 kg

886 Kč
č.9272

Němý sluha, výška 105 cm, kovová konstrukce, leský chrom, nosnost 5 kg.
Popis: Praktický kovový němý sluha v minimalistickém designu a v
chromované povrchové úpravě. Výška 105 cm Vám umožní zavěšení oblečení i
doplňků bez pomačkání. Nosnost stojanu je 5 kg, hmotnost necelé 4 kg. I
proto je jednoduše přenositelný a lze ho umístit podle momentální potřeby i
nálady. Stylem a jednoduchostí se hodí do jakéhokoli interiéru. Využití je
nepřeberné, záleží jen na Vás.
Rozměry: 54x30x105 cm, Hmotnost: 4,00 kg

1074 Kč
č.9265
Němý sluha, výška 108 cm, MDF - bílý matný lak, kov - chrom, nosnost 5 kg
Popis: Praktický minimalistický němý sluha v nádechu retra v sobě kombinuje
výrazné prvky z MDF v elegantním bílém matném laku s kovovými nosnými
díly v chromované povrchové úpravě. Výška 108 cm Vám umožní zavěšení
oblečení i doplňků zcela bez pomačkání. Nosnost stojanu je až 6 kg
rovnoměrně rozprostřené zátěže, hmotnost 4 kg. I proto je jednoduše
přenositelný a lze ho umístit podle momentální potřeby i nálady. Stylem a
jednoduchostí se hodí do jakéhokoli interiéru. Využití je nepřeberné, záleží jen
na Vás. Rozměry: 45x30x108 cm Hmotnost: 4,00 kg
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1298 Kč
č.9261
Němý sluha, výška 119 cm, MDF - dekor dub sonoma, kov - černý lak, nosnost 90
kg.Popis: Designový, praktický a multifunkční němý sluha s integrovaným sedákem.
Kostra je z kovových trubek lakované černou matnou práškovou barvou. Výška 119 cm
Vám umožní zavěšení oblečení i doplňků zcela bez pomačkání. Nosnost stojanu je až 90
kg, což umožňuje stojan používat i jako plnohodnotnou židli pro nečekané návštěvy.
Sedák je z MDF v 3D dekoru dub sonoma. Nohy konstrukce jsou zakončeny plastovými
kluzáky, eliminující poškození podlahy. Horní zaoblená trubka je zakončena
dekorativními černými půlkulatými záslepkami. Tento sluha najde uplatnění všude, kde
potřebujete odložit šatstvo. Ať v ložnicích, šatnách, studentských či dětských pokojích.
Poházné oblečen už bude minulostí.Rozměry: 50x41x119 cm. Hmotnost: 4,50 kg

1298 Kč
č.9262
Němý sluha, výška 119 cm, MDF - dekor černý dub, kov - bílý lak, nosnost 90
kg Popis: Designový, praktický a multifunkční němý sluha s integrovaným
sedákem. Kostra je z kovových trubek lakované bílou matnou práškovou
barvou.Výška 119 cmVám umožní věšení oblečení i doplňků zcela bez
pomačkání. Nosnost stojanu je až 90 kg, což umožňuje stojan používat i jako
plnohodnot-nou židli pro nečekané návštevy. Sedák je z MDF v 3D dekoru
černý dub. Nohy konstrukce jsou zakončeny plastovými kluzáky, eliminující
poškození podlahy. Horní zaoblená trubka je zakončena dekorativními bílými
půlkulatými záslepkami.Tento sluha najde uplatnění všude, kde potřebujete
odložit šatstvo. Ať v ložnicích, šatnách, studentských či dětských pokojích.
Poházné oblečení už bude minulostí.Rozměry: 50x41x119 cm Hmotnost: 4,50
kg

514 Kč
č.9273

831 Kč
č.9263
Němý sluha, výška 110 cm, kov a masiv , bílý lak a chrom, nosnost 6 kg
Popis: Praktický němý sluha v moderním designu. Konstrukce je kombinací kovových
trubek s kovovou podestou a masivního ramene. Povrchová úprava je v bílém matném
laku a chromu. Výška 110 cm Vám umožní zavěšení oblečení i doplňků bez pomačkání.
Nosnost stojanu je až 6 kg, hmotnost necelé 4 kg. Proto je jednoduše přenositelný a lze
ho umístit podle momentální potřeby i nálady. Stylem a jednoduchostí se hodí do
jakéhokoli interiéru. Využití je nepřeberné, záleží jen na Vás..Rozměry: 45x20x110 cm.
Hmotnost: 4 kg

Stojan na ručníky, výška 82 cm, masiv bambus, přírodní odstín, nosnost 5 kg.
Popis: Praktický němý sluha - stojan na ručníky v nádechu a přírody.
Konstrukce je z masivního bambusu v přírodní povrchové úpravě a lakována
transparentním lakem. Výška 82 cm i ztrojený rám Vám umožní zavěšení a
proschnutí 3 ks ručníků a nebo osušek. Nosnost stojanu je až 6 kg rovnoměrně
rozprostřené zátěže, hmotnost necelé 2 kg. I proto je jednoduše přenositelný a
lze ho umístit podle momentální potřeby i nálady. Stylem, jednoduchostí a
zvoleným materiálem (bambus odpuzuje vodu) se hodí skvěle do do koupelny
nebo na terasu. Využití je nepřeberné, záleží jen na Vás.Rozměry: 42x24x82
cm Hmotnost: 2 kg
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644 Kč
č.9242

Věšák stojanový, kovová konstrukce, černý leský lak, výška 182 cm, nosnost 10 kg Popis:
Kovový, volně stojící věšák ve futuristickém designu s velkými závěsnými háčky v různých
výškových úrovních. Háčky jsou zakončeny zaoblenými plastovými záslepkami z černého
plastu. Stabilní a lehká konstrukce je z kovových trubek v černém lesklém práškovém
laku a zakončena čtyřmi stabilními kovovými nohami z ohnutých trubek. Trubky jsou
ukončeny plastovými kluzáky, zamezující poškození podlahy. Dodáván je v
demontovaném stavu. Výška je 182 cm, celková nosnost je do 10 kg rovnoměrně
rozprostřené zátěže. Díky své hmotnosti a provedení je lehce přenosný. Jedná se o velmi
funkční doplněk interiéru, v každém si najde zasloužené místo a uplatnění.Rozměry:
50x50x182 cm Hmotnost: 3,00 kg

719 Kč
č.9240
Věšák stojanový, kovová konstrukce, černý matný lak, výška 175 cm, nosnost 10 kg
Popis: Kovový, volně stojící věšák v klasickém stylu a se závěsnými háčky ve dvou
výškových úrovních. Háčky jsou zakončeny zaoblenými plastovými záslepkami z černého
plastu. Stabilní a lehká konstrukce je z kovových trubek v černém matném práškovém
laku a zakončena kovovou podestou se zátěží v plastovém pouzdře. Dodáván je v
demontovaném stavu. Výška je 175 cm, celková nosnost je do 10 kg rovnoměrně
rozprostřené zátěže. Díky své hmotnosti a provedení je lehce přenosný.Jedná se o velmi
funkční doplněk interiéru, v každém si najde zasloužené místo a uplatnění.Rozměry:
30x30x175 cm Hmotnost: 6,00 kg

644 Kč
č.9243

Věšák stojanový, kovová konstrukce, bílý lesklý lak, výška 182 cm, nosnost 10
kg Popis: Kovový, volně stojící věšák ve futuristickém designu s velkými
závěsnými háčky v různých výškových úrovních. Háčky jsou zakončeny
zaoblenými plastovými záslepkami z černého plastu. Stabilní a lehká
konstrukce je z kovových trubek v bílém lesklém práškovém laku a zakončena
čtyřmi stabilními kovovými nohami z ohnutých trubek. Trubky jsou ukončeny
plastovými kluzáky, zamezující poškození podlahy. Dodáván je v demont.
stavu. Výška je 182 cm, celková nosnost je do 10 kg rovnoměrně rozprostřené
zátěže. Díky své hmotnosti a provedení je lehce přenosný.Jedná se o velmi
funkční doplněk interiéru, v každém si najde zasloužené místo a
uplatnění.Rozměry: 50x50x182 cmHmotnost: 3,00 kg

719 Kč
č.9239
Věšák stojanový, kovová konstrukce, bílý matný lak, výška 175 cm, nosnost 10
kg Popis: Kovový, volně stojící věšák v klasickém stylu a se závěsnými háčky ve
dvou výškových úrovních. Háčky jsou zakončeny zaoblenými plastovými
záslepkami z bílého plastu. Stabilní a lehká konstrukce je z kovových trubek v
bílém matném práškovém laku a zakončena kovovou podestou se zátěží
vplast. pouzdře. Dodáván je v demontovaném stavu. Výška je 175 cm, celková
nosnost je do 10 kg rovnoměrně rozprostřené zátěže. Díky své hmotnosti a
provedení je lehce přenosný.Jedná se o velmi funkční doplněk interiéru, v
každém si najde zasloužené místo a uplatnění.Rozměry: 30x30x175
cmHmotnost: 6,00 kg
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931 Kč

931 Kč

č.9245
Věšák stojanový, výška 181 cm, kovová konstrukce, černý matný lak, nosnost 10 kg
Popis: Kovový, volně stojící věšák v minimalistickém designu. Tvarem připomíná
stylizovanou větev stromu. Stabilní a lehká konstrukce je z kovových trubek v černém
matném laku je zakončena kovovou podestou se zátěží. Závěsné háčky jsou ve třech
výškových úrovních a jsou zakončeny kulatými plastovými záslepkami v černé barvě.
Dodáván je v demontovaném stavu, celková nosnost je 10 kg rovnoměrně rozprostřené
zátěže. Díky své hmotnosti a provedení je lehce přenosný. Jedná se originální doplněk
interiéru, v každém si najde zasloužené a funkční místo a uplatnění.Rozměry: 31x30x181
cm Hmotnost: 5,50 kg

č.9246
Věšák stojanový, výška 181 cm, kovová konstrukce, bílý matný lak, nosnost 10
kg Popis: Kovový, volně stojící věšák v minimalistickém designu. Tvarem
připomíná stylizovanou větev stromu. Stabilní a lehká konstrukce je z
kovových trubek v bílém matném laku je zakončena kovovou podestou se
zátěží. Závěsné háčky jsou ve třech výškových úrovních a jsou zakončeny
kulatými plastovými záslepkami v bílé barvě. Dodáván je v demontovaném
stavu, celková nosnost je 10 kg rovnoměrně rozprostřené zátěže. Díky své
hmotnosti a provedení je lehce přenosný. Jedná se originální doplněk
interiéru, v každém si najde zasloužené a funkční místo a uplatnění. Rozměry:
31x30x181 cm hmotnost: 6,00 kg

středová
tyč
chrom

1320 Kč

1527 Kč

č.9255

č.9254

Věšák stojanový, výška 171 cm, středová tyč černý matný lak + plast, nosnost 10 kg
Popis: Kovový, volně stojící věšák v minimalistickém designu. . Dodáván je v
demontovaném stavu, celková nosnost je 10 kg rovnoměrně rozprostřené zátěže. Díky
své hmotnosti a provedení je lehce přenosný. Jedná se originální doplněk interiéru, v
každém si najde zasloužené a funkční místo a uplatnění.Rozměry: 30x40x171 cm
Hmotnost: 5 kg

Věšák stojanový, výška 171 cm,středová tyč chrom + plast, nosnost 10 kg
Popis: Kovový, volně stojící věšák v minimalistickém designu. . Dodáván je v
demontovaném stavu, celková nosnost je 10 kg rovnoměrně rozprostřené
zátěže. Díky své hmotnosti a provedení je lehce přenosný. Jedná se originální
doplněk interiéru, v každém si najde zasloužené a funkční místo a
uplatnění.Rozměry: 30x40x171 cm Hmotnost: 5 kg
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1445 Kč
č.9236
Věšák dřevěný stojanový, masiv topol a bříza, přírodní odstín, výška 185 cm
Popis: Dřevěný, volně stojící klasický věšák, resp. bestseller mezi věšáky. S jeho
desingem se setkáváme již několik generací a jeho obliba je nadčasová. O tom svědčí i
fakt, že ke svému původnímu účelu - a to věšení oblečení, začal sloužit i jako součást
umění. Setkáváme se s ním např. v galeriích a výstavních prostorách, kde ho vidíme jako
stojan na zavěšení obrazů nebo je dekorován živými či umělými květy nebo plastikami.
Vyrobený je z ohýbaného topolového dřeva, nosná tyč je z břízy, v přírodním odstínu a
lakovaný transparentním lakem.
Výška 185 cm, nosnost je 12 kg rovnoměrné zátěže..Rozměry: 52x52x186 cm Hmotnost:
4kg

1445 Kč
č.9237
Věšák dřevěný stojanový, masiv topol a bříza, tmavý dub, výška 185 cm Popis:
Dřevěný, volně stojící klasický věšák, resp. bestseller mezi věšáky. S jeho
desingem se setkáváme již několik generací a jeho obliba je nadčasová. O tom
svědčí i fakt, že ke svému původnímu účelu - a to věšení oblečení, začal sloužit
i jako součást umění. Setkáváme se s ním např. v galeriích a výstavních
prostorách, kde ho vidíme jako stojan na zavěšení obrazů nebo je dekorován
živými či umělými květy nebo plastikami.
Vyrobený je z ohýbaného topolového dřeva, nosná tyč je z břízy, mořený je v
odstínu tmavý dub a lakovaný transparentním lakem.
Výška 185 cm, nosnost je 12 kg rovnoměrné zátěže.. Rozměry: 52 x 52 x 186
cm hmotnost: 4 kg

1445 Kč

1445 Kč

č.9235

č.9238

Věšák dřevěný stojanový, masiv topol a bříza,tmavě hnědý, výška 185 cm
Popis: Dřevěný, volně stojící klasický věšák, resp. bestseller mezi věšáky. S jeho
desingem se setkáváme již několik generací a jeho obliba je nadčasová. O tom svědčí i
fakt, že ke svému původnímu účelu - a to věšení oblečení, začal sloužit i jako součást
umění. Setkáváme se s ním např. v galeriích a výstavních prostorách, kde ho vidíme jako
stojan na zavěšení obrazů nebo je dekorován živými či umělými květy nebo plastikami.
Vyrobený je z ohýbaného topolového dřeva, nosná tyč je z břízy, v přírodním odstínu a
lakovaný transparentním lakem.
Výška 185 cm, nosnost je 12 kg rovnoměrné zátěže..Rozměry: 52x52x186 cm Hmotnost:
4kg

Věšák dřevěný stojanový, masiv topol a bříza, bílý, výška 185 cm Popis:
Dřevěný, volně stojící klasický věšák, resp. bestseller mezi věšáky. S jeho
desingem se setkáváme již několik generací a jeho obliba je nadčasová. O tom
svědčí i fakt, že ke svému původnímu účelu - a to věšení oblečení, začal sloužit
i jako součást umění. Setkáváme se s ním např. v galeriích a výstavních
prostorách, kde ho vidíme jako stojan na zavěšení obrazů nebo je dekorován
živými či umělými květy nebo plastikami.
Vyrobený je z ohýbaného topolového dřeva, nosná tyč je z břízy, mořený je v
odstínu tmavý dub a lakovaný transparentním lakem.
Výška 185 cm, nosnost je 12 kg rovnoměrné zátěže.. Rozměry: 52 x 52 x 186
cm hmotnost: 4 kg

www.trs-nabytek.cz

