
www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.348.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

1.186.000,- Ft

LUCE    

BONO-01Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

90 x 47 x 35

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db     Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással, fent nyitott 60 x 47 x 35

1 db     Kétfiókos alsó elem, push pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db     Pultlap a fenti elemekhez 240 x 47 x 1,4

1 db     Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással 120 x 47 x 20

1 db     Pultlap a fenti elemhez 120 x 47 x 1,4

1 db     Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással 30 x 37 x 141

1 db     Egyajtós lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 37 x 35

1 db     Pultlap a fenti elemhez 90 x 37 x 1,4

1 db     Egyajtós felnyíló elem push-pull nyitással 180 x 37 x 35

1 db     Egyajtós felnyíló elem push-pull nyitással 120 x 37 x 35

1 db     Lebegő vastag polc 300 x 26 x 3

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db     Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással
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COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.286.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

1.131.000,- Ft

LUCE    

BONO-02Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

90 x 47 x 35

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással, fent nyitott 60 x 47 x 35

1 db      Kétfiókos alsó elem, push pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 240 x 47 x 1,4

1 db      Nyitott felső elem felnyíló ajtóhoz 90 x 37 x 38

1 db      Nyitott felső elem felnyíló ajtóhoz 60 x 37 x 38

1 db      Nyitott felső elem 60 x 37 x 38

1 db      Lebegő vastag polc 210 x 26 x 3

1 db      Nyitott könyvespolc rátét elem 30 x 35 x 176

1 db      Nyitott könyvespolc elem 60 x 35 x 215

1 db      Nyitott könyvespolc elem 30 x 35 x 215

1 db      Lezáró oldalpanel 3 x 35 x 215

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 150 x 35

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35

1 db      Lefelé nyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással

1 db     Oldalra nyíló ajtó, push pull nyitással 30 x 140
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COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

937.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

824.000,- Ft

LUCE    

BONO-03Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

45 x 37 x 70

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Egy üvegajtós fali elem, 1 polccal, alu fogóval 45 x 37 x 70

1 db      Egyajtós fali elem, 1 polccal, push-pull nyitással 45 x 37 x 70

1 db      Egyajtós fali elem, 1 polccal, push-pull nyitással 45 x 37 x 70

1 db      Odeon vertical, design fali elem 6 x 49 x 150

1 db      Egyajtós fali elem, 1 polccal, push-pull nyitással 45 x 37 x 70

1 db      Egyajtós fali elem, 1 polccal, push-pull nyitással 45 x 37 x 70

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 150 x 47 x 35

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 150 x 47 x 35

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 300 x 47 x 1,4

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Egy üvegajtós fali elem, 1 polccal, alu fogóval



www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.089.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

958.000,- Ft

LUCE    

BONO-04Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

30 x 37 x 141

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással 30 x 37 x 141

1 db      Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással 30 x 37 x 141

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 180 x 47 x 1,4

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 180 x 47 x 1,4

1 db      Lebegő vastag polc 240 x 26 x 3

1 db      Lebegő vastag polc 240 x 26 x 3

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással



www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.042.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

916.000,- Ft

LUCE    

BONO-05Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

TV tartó könyvespolc elem

90 x 47 x 35

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 180 x 47 x 1,4

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 18

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 120 x 47 x 18

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 210 x 47 x 1,4

1 db      Egyajtós lefelé nyíló felső elem, push-pull nyitással

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással

90 x 37 x 35

1 db      Egyajtós felnyíló felső elem, push-pull nyitással 90 x 37 x 35

1 db      Nyitott polcos felső elem 45 x 22 x 70

1 db      Egyajtós fali elem, 1 polccal, push-pull nyitással 45 x 37 x 70



www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.165.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

1.025.000,- Ft

LUCE    

BONO-06Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

90 x 47 x 18

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 18

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 18

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 270 x 47 x 1,4

1 db      Odeon lebegő vastag polc 150 x 49 x 6

1 db      Odeon lebegő vastag polc 150 x 49 x 6

1 db      TV tartó elem, oldalt nyitott polcokkal 180 x 15 x 105

1 db      Egyajtós lefelé nyíló felső elem, push-pull nyitással 90 x 37 x 35

1 db      Egyajtós lefelé nyíló felső elem, push-pull nyitással 90 x 37 x 35

1 db      Egyajtós üveges lelnyíló felső elem, alu fogóval 90 x 37 x 35

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással
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COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

922.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

811.000,- Ft

LUCE    

BONO-07Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

30 x 37 x 105

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással 30 x 37 x 105

1 db      Odeon vertical, design fali elem 6 x 49 x 150

1 db      Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással 30 x 37 x 105

1 db      TV tartó elem, oldalt nyitott polcokkal 180 x 15 x 105

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással 90 x 47 x 20

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással 120 x 47 x 20

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 210 x 47 x 1,4

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással
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COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.030.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

906.000,- Ft

LUCE    

BONO-08Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

3 x 35 x 141

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Nyitott könyvespolc elem 30 x 35 x 141

1 db      Nyitott könyvespolc elem 60 x 35 x 102

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással 60 x 47 x 35

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással 90 x 47 x 35

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 240 x 47 x 1,4

1 db      Nyitott könyvespolc elem 30 x 35 x 138

1 db      Nyitott könyvespolc elem 60 x 35 x 177

1 db      Lezáró oldalpanel 3 x 35 x 177

1 db      Fedlap könyvespolc elemekhez 93 x 35 x 3

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Lezáró oldalpanel
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COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.118.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

983.000,- Ft

LUCE    

BONO-09Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

30 x 35 x 215

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Nyitott könyvespolc elem 45 x 35 x 215

1 db      Nyitott könyvespolc elem 45 x 35 x 215

1 db      Nyitott könyvespolc elem 30 x 35 x 215

1 db      Lezáró oldalpanel 3 x 35 x 215

1 db      Nyitott könyvespolc rátét elem 45 x 3 x 141

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 120 x 47 x 35

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 120 x 47 x 35

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 240 x 47 x 1,4

1 db      Lebegő vastag polc 195 x 26 x 3

1 db      Lebegő vastag polc 195 x 26 x 3

1 db      Oldalra nyíló ajtó, push pull nyitással 30 x 140

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 120 x 35

1 db      Oldalra nyíló ajtó, push pull nyitással 45 x 35

1 db      Lefelé nyíló ajtó, push pull nyitással 120 x 35

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Nyitott könyvespolc elem



www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.330.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

1.170.000,- Ft

LUCE    

BONO-10Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

60 x 35 x 215

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      TV tartó könyvespolc elem 150 x 35 x 215

1 db      Nyitott könyvespolc elem 45 x 35 x 215

1 db      Nyitott könyvespolc elem 45 x 35 x 215

1 db      Nyitott könyvespolc elem 60 x 35 x 215

1 db      Lezáró oldalpanel 3 x 35 x 215

1 db      Felnyíló ajtó 150 x 35

1 db      Felnyíló ajtó 150 x 35

1 db      Lefelé nyíló ajtó 60 x 35

1 db      Lefelé nyíló ajtó 150 x 35

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Nyitott könyvespolc elem



www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.160.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

1.020.000,- Ft

LUCE    

BONO-11Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

90 x 37 x 179

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Nyitott könyvespolc elem 150 x 37 x 179

1 db      Nyitott könyvespolc elem 90 x 37 x 179

1 db      Lezáró oldalpanel 3 x 37 x 179

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Nyitott könyvespolc elem

1 db      Lefelé nyíló ajtó, push pull nyitással 150 x 35

1 db      Lefelé nyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 150 x 35

1 db      Felnyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35

1 db      Lefelé nyíló ajtó, push pull nyitással 90 x 35



www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

526.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

462.000,- Ft

LUCE    

BONO-12Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

90 x 47 x 37

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Pultlap a fenti elemhez 45 x 47 x 1,4

1 db      Fali rögzítésű lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 47 x 18

1 db      Pultlap a fenti elemhez 45 x 47 x 1,4

1 db      Odeon lebegő vastag polc 180 x 49 x 6

1 db      Odeon lebegő vastag polc 120 x 25 x 6

1 db      Egyajtós felnyíló felső elem, push-pull nyitással 135 x 37 x 35

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással



www.bonodesign.hu

COLOMBINI 2021/  09-

A fenti bruttó árak a képen szereplő nappali bútor összeállításra vonatkoznak, kiegészítők és dekorációk nélkül értendőek, valamint nem tartalmazzák a kiszállítás és beszerelés díját.

Várható beérkezés: a megrendeléstől számított 8-9 hét. Garanciaidő:  szakembereink általi beszerelés esetén a garanciaidő 3 év. 

COLOMBINI  OLASZ KONYHABÚTOROK / NAPPALI BÚTOROK / HÁLÓSZOBA BÚTOROK / GYEREKBÚTOROK

LIVING  nappali bú  tor k  ompozí ció     

Kompozíció száma:

1.248.000,- Ft

Br. Listaára: Br. Kedvezményes ára: 

1.098.000,- Ft

LUCE    

BONO-13Kompozí ció  :

db         Megnevezés méret (cm)

60 x 47 x 18

NAPPALI BÚTOR KOMPOZÍCIÓK TÁJÉKOZTATÓ ÁRAI

1 db      Nyitott alsó elem 60 x 47 x 18

1 db      Nyitott alsó elem 60 x 47 x 18

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással 60 x 47 x 18

1 db      Pultlap a fenti elemekhez 240 x 47 x 1,4

1 db      Odeon vastag polc 180 x 49 x 6

1 db      Odeon vastag polc 180 x 49 x 6

1 db      Egyajtós felnyíló elem push-pull nyitással 180 x 37 x 35

1 db      Egyajtós felnyíló elem push-pull nyitással 120 x 37 x 35

1 db      Egyajtós oldalra nyíló elem, push-pull nyitással 30 x 37 x 141

1 db      Egyajtós lefelé nyíló elem, push-pull nyitással 90 x 37 x 35

1 db      Pultlap a fenti elemhez 90 x 37 x 1,4

1 db      Lebegő vastag polc 300 x 26 x 3

Egyedi nappali bútorokra  minden esetben tételes árajánlatot készítünk. Tervezéshez és látogatáshoz IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES! Várjuk hívását: 06-30/223-2120 és 06-30/197-1010

A nappali bútor megrendelés feltétele 50% előleg befizetése.

A szállítási és szerelési díj a nappali bútor kedvezményes összegére számított max. 5 %. A bútor ára felszereltségtől és kiviteltől függően változhat! A fenti árak érvényessége: 2021.09.30.

Az árak érvényessége: 2021.09.30.

1 db      Egyfiókos alsó elem, push pull nyitással


