
www.osvetlenie-lampy.sk

www.nabytok-a-interier.sk

Každý nakupujúci od nás ako poďakovanie 
dostane kupón na zľavu 50 € na ďalší nákup

OBÝVACIA STENA RIVA
- farba biela + sonoma lanýžová
-   rozmer: vitrína 60 x 35 x 188, TV stolík  

138 x 42 x 37, polica 150 x 21 x 25,  
skrinka 60 x 31 x 111 cm.

129,90€
splátky: 1x12,99€ a 10x12,99€

Akčná cenA:

ROhOVá SEdAčkA BENTANO
- rozmer 250 x 180 x 85 cm, po rozložení 195 x 125 cm
-  akčná cena sa vzťahuje na vyobrazenú látku,  

za príplatok 40 € tiež v ďalších látkách – viď web
- sedák bonell + PUR

366,00€
splátky: 1x36,60€ a 10x36,60€

Akčná cenA:

- celoplošný drez na skrinku 80 cm

kUChyňA MOREEN 180
-  farba dvierok dub sonoma  

+ škoricová akácia
- pracovná doska 40 cm v cene
- výška horných skriniek 58 cm

80 cm 60 cm 40 cm

129,90€
splátky: 1x12,99€ a 10x12,99€

Akčná cenA:

ROzklAdACí STôl 
FIORE gRAy
- rozmer 74 x 74 cm, rozložiteľné na 74 x 124 cm
- tvrdené sklo 10 mm, pochromované nohy

99,90€
Akčná cenA:

27,90€
Akčná cenA:

29,90€
Akčná cenA:

rozklAdAcí

40 %

50%

50 €  

46 %

rozklAdAcIA

ÚloŽnÝ PrIeSTor

STOlIčkA VERME
- rozmer 40 x 38 x 96 cm
- prevedenie chróm + ekokoža
- v akcii farby: zelená, béžová, šedá
-  za príplatok 5 € tiež červená, fialová, tmavo-béžová, 

žltá, hnedá, oranžová, čierna

dREz dh80

Pre kAŽdého

platnosť  letáku: do 28.2.2015



- rozmer 208 x 96 x 97 cm
- materiál kov v čiernej farbe
- rošt v cene
- na objednávku aj v bielej farbe

kUChyňA JUly 240 kUChyňA  
dARk lATTE 240

OBÝVACIA STENA NOXy

ROzklAdACIA ROhOVkA RIMANO

JEdálENSkÝ SET  
ESPIRIT 1+4

kUChyňA lIzA 180

POSTEľ  VICTORIA 180

POSTEľ  
BARMA 90

POSTEľ CRySTAl 
BlACk 180

POSTEľ VERdI 180

MATRAC REFlEX II

POSTEľ  
CAlABRIA 160

šATNíkOVá SkRIňA MAlIBO
-  farba biela + biele sklo alebo wenge,  

slíva či dub sonoma + zrkadlo 
- rozmer : 250 x 215 x 61 cm

OSVETLENIE 
V CENE

88,00€
Akčná cenA:

99,90€
Akčná cenA:

- prírodné drevo vo farbe čerešňa antická + čierny kov
- pozdĺžny rošt v cene
- vonkajší rozmer 184 x 219 x 104 cm
- vhodný matrac 180 x 200 alebo 2 kusy 90 x 200 cm

- poťah čierna koženka + sklenené kryštály
- rošt je v cene
- vhodný matrac 180 x 200 alebo 2 kusy 90 x 200 cm
- vonkajší rozmer 193 x 217 x 98 cm

- prírodné drevo vo farbe čerešňa antická + čierny kov
- pozdĺžny rošt v cene
- vonkajší rozmer postele 165 x 211 x 106 cm
- vhodný  matrac 160 x 200 alebo 2 kusy 80 x 200 cm

- poťah koženka v čierno-bielej kombinácii podľa fotky
- vhodný matrac 180 x 200 alebo 2 kusy 90 x 200 cm
- vonkajší rozmer 227 x 192 x 94 cm

rošT  
v cene

rošT  
v cene

rošT  
v cene

rošT  
v cene

rošT  
v cene

MASívne 
drevo

MASívne 
drevo

- rozmer: 80 x 200 a 90 x 200 cm za rovnakú cenu
- kvalitný nesnímateľný poťah CELINA
- výška jadra 13 cm + poťah
-  obojstranný matrac, horná a spodná strana PUR 4+4 cm, 

medzi ne je vložená 5 cm doska zo spájaného polyure-
tánovú zvyšujúcu nosnosť matraca

-  obe strany majú sedemzónovú profiláciu pre uvoľnenie 
svalstva počas spánku

7 
zón13 cm100 kg

SPálňA 
zUzANA

-  jednotlivé diely možno dokúpiť zvlášť
- cena postele bez roštu a matraca
- farba dub bielený + chrómové doplnky

359,90€
šatníková skriňa, posteľ 180, 
2 nočné stolíky

Akčná cenA:

šatníková skriňa 225 x 58 x 210 250,-

posteľ 180 189 x 210 x 81 95,-

2 nočné stolíky 52 x 38 x 40 60,-

komoda 2D4S 130 x 41 x 83 150,-

- rozmer 203 x 61 x 215 cm
- farba dub sonoma + zrkadlo alebo wenge + zrkadlo

- rozmer: 205 x 63 x 205 cm
-  na výber farby dub sonoma + biela alebo dub 

sonoma + wenge
-  k dokúpeniu 3 krátke police za 17,5 €, zostava  

3 košov za 35 €, osvetľovací panel 30 €

šATNíkOVá SkRIňA TOky 5

šATNíkOVá SkRIňA PEgAS

- farba dub sonoma + biely korpus
-  zostava: 80 pod drez, 40 so 4 zásuvkami, 60 dolná jednodverová, 60 horná 

jednodverová, 80 vitrína, 40 horná, 60 nad digestor
- horné skrinky výška 60 cm, mliečne sklo
- pracovná doska nie je v cene

- farba dub sonoma + lava (antracit)
- zostava: 2x dolná 50 so zásuvkou, 80 drezová, 2x horná 30, 2x regál 20, horná 80
- skrinku nad digestor 50 možno dokúpiť za 29 €
- ku kuchyni ponúkame pracovnú dosku podľa vyobrazenia 2x 50 cm za 18 €
- výška horných skriniek 72 cm, korpus lava (antracit)
- hrana dvierok z jednej vnútornej strany skosená pre jednoduchšie otváranie

- celková dĺžka 240 cm, skrinky podľa vyobrazenia
- výška horných skriniek 72 cm
- dvierka wenge + dub mliečny, korpus biely
- pracovná doska petra béžová 40 a 60 cm v cene
- možnosť vytvorenia vlastnej zostavy

- rozmer 240x200x42
- farba dub sonoma + wenge
- možnosť dokúpiť lEd osvetlenie za 11€

OBÝVACIA STENA 
VIVO

OBÝVACIA STENA 
SINg

175,00€
splátky: 1x17,50€ a 10x17,50€

Akčná cenA:

169,90€
splátky: 1x16,99€ a 10x16,99€

Akčná cenA:

269,90€
splátky: 1x17,50€ a 10x17,50€

Akčná cenA:

279,90€
splátky: 1x27,99€ a 10x27,99€

Akčná cenA:

139,90€
splátky: 1x13,99€ a 10x13,99€

Akčná cenA:

225,00€
splátky: 1x22,50€ a 10x22,50€

Akčná cenA:

269,90€
splátky: 1x26,99€ a 10x26,99€

Akčná cenA:

- rozmer 265 x 45 x 199 cm
- farba dub san remo + borovica bielená
- 3D povrch, zaujímavo riešená vitrína

-  rozmery: dolná skrinka 59 x 34 x 118, polica 138 x 18 x 16,  
TV stolík 176 x 40 x 31, horná vitrína 59 x 34 x 116 cm

- farba dub sonoma
- LED osvetlenie (2+2 body) za príplatok 15 €

- rozmer 234 x 141 x 88 cm, po rozložení 198 x 144 cm
- sedák PUR + bonell
- uvedená cena platí na vyobrazené látky Inari 28 / 22 a 95 / 91

-  v ďalších látkach možno vyrobiť za 399 €
-   rozklad automat – jednoduchý rozklad a nešúcha  

sa po podlahe

Rito 22 / Madryt 195

Rito 27 / Madryt 120

279,90€
splátky: 1x27,99€ a 10x27,99€

Akčná cenA:

259,90€
splátky: 1x25,99€ a 10x25,99€

Akčná cenA:

366,00€
splátky: 1x36,60€ a 10x36,60€

Akčná cenA:

145,00€
splátky: 1x14,50€ a 10x14,50€

Akčná cenA:

125,00€
splátky: 1x12,50€ a 10x12,50€

Akčná cenA:

155,90€
splátky: 1x15,59€ a 10x15,59€

Akčná cenA: 159,90€
splátky: 1x15,99€ a 10x15,99€

Akčná cenA:

Inari 28 / 22

Inari 95 / 91

- cena za stôl a 4 stoličky
-  farebné prevedenie čierny kov  
a MDF v odtieni dub sonoma

-  rozmer stola 75 x 70 x 110 cm,  
stolička 82 x 36 x 38 cm

- v ponuke aj farba orech a wenge

POhOVkA RITA POhOVkA NEEl POhOVkA MARgARET
- rozmer 86 x 81, po rozložení 86 x 198 cm
- uvedená cena platí pre látky podľa vyobrazenia
- za príplatok 40 € možno vyrobiť tiež v ďalších látkach

- rozmer 200 x 92, po rozložení 200 x 135 cm
-  uvedená cena platí pre látky Nubuk 22 / 138 podľa obrázka  

a Nubuk 26 / 111 (tmavohnedý sedák + krémová)
- za príplatok 70 € možno vyrobiť tiež v ďalších látkach

- rozmer 180 x 85, po rozložení 180 x 110 cm
- sedák PUR + bonell
-  uvedená cena platí pre látky Sawana 08 / 21 (zeleno-šedá) 

a látky Sawana 18 / 16 (oranžovo-hnedá) podľa obrázka
- za príplatok 40 € možno vyrobiť tiež v ďalších látkach

45,00€
Akčná cenA:

- 54 x 48 x 46 cm

NOčNÝ STOlík ORlEANS NOčNÝ STOlík Vd - 747 NOčNÝ STOlík Vd - 275
- rozmer 45 x 40 x 61 cm
-  masívne drevo vo farbe antická čerešňa + čierny kov  

- rozmer 40 x 57 x 37 cm
- antická čerešňa + čierny kov

33,00€64,00€64,00€

SKLENENÉ KRYŠTÁLY  
V ČELE POSTELE

220,00€
Akčná cenA:

249,90€
Akčná cenA:

325,00€
Akčná cenA:

50%

44 %

40%

Sawana 08 / 21

Sawana 18 / 16



OBÝVACIA STENA BRIlIANT III
- luxusná moderná stena čierny lesk + šedá
- bezúchytové otváranie dvierok
- rozmer 300 x 45 cm, skrinky možno poskladať ľubovoľne

PREdSIEň 
ARMAdIO

kOMOdy ARMANdIO

- farba dub SanRemo
- rozmery 120 x 32 x 203 cm
- vankúšik za príplatok 12 €

- na výber farby: 
biela, dub SanRemo 

109 x 39 x 85 

65,00€ 46,00€ 59,00€ 59,00€
2d4S:

73 x 35 x 85 

2d1S:

74 x 45 x 85 

4S:

109 x 35 x 85 

3d2S:119,90€
Akčná cenA:

lesk

DOPRAVA PO CELOM SLOVENSKU

Ku každému nákupu rozdávame  
ZADARMO darčekový POUKAZ  
v hodnote 50 € na ďalší nákup.  
Poukaz môžete darovať ako pekný darček. 50€

Tovar objednávajte cez web na  www.byvajsnami.sk, alebo telefonicky na 041/421 31 49, 0911 845 016

Skladom máme viac ako 3.000 ks nábytku s dodaním do 3 pracovných dní

FreePort, s.r.o.
Športová 2757 
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44165684
IČ (DPH): SK2022612361
Telefón:  041/421 31 49, 041/439 15 76 
Mobil:  0911 / 845 016 (v pracovné dni od 8:00 do 16:00)Dajte si nás do priateľov!  

Nájdete nás na www.facebook.com/byvajsnami

ZĽAVY A AKCIE 
Kontakty  
na manažérky predaja:
nabytok@byvajsnami.sk, 
kuchyne@byvajsnami.sk

PRE NAŠICH FANÚŠIKOV NA FACEBOOKU

Ceny sú vrátane DPH. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Za prípadné tlačové chyby neručíme.

DARČEKOVÁ  
POUKÁŽKA

475,00€
splátky: 1x47,50€ a 10x47,50€

Akčná cenA:
ROhOVá SEdAčkA 
FElICITA II
- rozmer 338 x 180 – 235 cm, po rozložení 288 x 140 cm
- akčná cena platí pre látku HC 76 (fialová) / Madryt 120 (biela ekokoža boky)
- kreslo možno dokúpiť za 210 €
- za cenu 925 € možno vyrobiť tiež v ďalších látkach

777,00€
splátky: 1x77,70€ a 10x77,70€

Akčná cenA:148 €

OBÝVACIA STENA ROSSO
- farba dub san remo tmavý + biely lesk
- dĺžka 280 cm, výška 200 cm, priestor na TV stolík 120 cm
- osvetlenie možno dokúpiť za 17 €

lesk

333,00€
splátky: 1x33,30€ a 10x33,30€

Akčná cenA:
kUChyňA SMIlES 240
- cena platí pre zostavu 240: 80 pod drez, 40 so zásuvkou, 60 so zásuvkou, 80 vitrína dvojvýklop, 40 a 60 horná, 60 nad digestor
-  za rovnakú cenu na výber všetky farby: čierna + zlatý lesk s kvetinovým vzorom, biela + strieborná so vzorom vlniek, biela a čierna 

s textilným vzorom lesk, jazmínová + cappuccino lesk
- korpus šedá platina, úchytky kovový reling
- výška horných skriniek 72 cm, pracovná doska 60 a 40 cm v cene
- možno dokúpiť ďalšie skrinky a vytvoriť vlastnú zostavu

Čierna + biela

biela + strieborná

Zostava 240, Zlatá + Čierna

CappuCCino + jaZmín

399,90€
splátky: 1x39,99€ a 10x39,99€

Akčná cenA:


