
POSTEĽ ZADARMO!

- prírodné drevo vo farbe čerešňa antická + čierny kov
- pozdĺžny rošt v cene
-  vonkajší rozmer postele 168 x 207 x 109 cm, pre matrac 160 x 200 cm
-  pri kúpe dvoch matracov NATURE 80x200 dostanete posteľ PORTAL ZADARMO. Za celú zostavu 

posteľ 160 a 2 matrace tak zaplatíte iba 199,80 €!!!

Posteľ  
PoRtAL 160

Matrac 
NatUrE 
- 7 anatomických zón
- lenivá (visco) pena + PUR
- výška 15 cm + 1 cm poťah
- kvalitný nesnímateľný poťah 

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

50 €  
pRe kAžDéhO

www.osvetlenie-lampy.sk   /   www.nabytok-a-interier.sk

Pri kúpe dvoch  
matracov NATURE  dostanete

- farba biela, za príplatok 10 € tiež vo farbe dub sonoma
- 2 x vitrína 50 x 87, TV stolík 160 x 33, polica 135 cm
- LED osvetlenie za príplatok 15 € pre 2 vitríny

- rozmer 195 x 86 x 95 cm, plocha na spanie 195 x 120 cm
-   na výber: červené a béžové kvety, alebo za príplatok 10 € 

jednofarebná látka podľa vyobrazenia

- rozmer 50 x 48 x 82 cm
- bukové nohy, sedák PP s vankúšikom z ekokože
- farba čierna alebo biela
- sivá v ponuke od februára

ObýVAciA STENA LiVE ROZKLADAciA POhOVKA cLAUDiA

STOLičKA cROSS

Platnosť letáku: do 20.2.2016 alebo do vypredania zásob 

PUR

16 cm

120 kg

7 
zón

ROšt  
v cene

vIScO 
LenIvÁ 
penA

ROZkLADAcIA

MASÍvne 
DRevO

129,90€
splátky: 1x12,99€ a 10x12,99€

129,90€
splátky: 1x12,99€ a 10x12,99€

AkčnÁ cenA:

AkčnÁ cenA:

129,90€
splátky: 1x12,99€ a 10x12,99€

AkčnÁ cenA:

44,40€
AkčnÁ cenA:

99,90€
AkčnÁ cenA:

ÚLOžný pRIeStOR



- farba biela + sonoma lanýž
-  rozmery:  

vitrína 60 x 35 x 188 cm, 
 TV stolík 138 x 42 x 37 cm,  
polica 150 x 21 x 25 cm, 
skrinka 60 x 31 x 111 cm

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

- farba biela + biely lesk
-  rozmer 169 x 124 cm,  

rozmer priestoru na TV 110 x 67 cm
- LED osvetlenie za príplatok 17 €

- LED osvetlenie v cene
- farba dub sonoma 
-  celkový rozmer 280 x 58 x 198 cm,  

priestor na TV 120 x 58 x 90 cm

-  rozmer 260 x 175 x 75 cm, po rozložení 195 x 135 cm
-  za uvedenú cenu v látke sawana 21/madryt 1100 podľa vyobrazenia
-  za príplatok tiež v ďalších látkach inari,  sawana, madryt, elefant, falco, 

hc, casablanca, nubuk, berlin, rito, mura, portland

- rozmer 47 x 49 x 46 cm
- poťah biela ekokoža

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

POSTEĽ TERANO 180

ObýVAciA STENA RiVA
POSTEĽ VicTORiA 180

ObýVAciA STENA ANET

ObýVAciA STENA 
ARiANA

ROZKLADAciA ROhOVKA MiNES

NOčNý STOLíK 
TERANO

NOčNý STOLíK 
VD-275

POSTEĽ VERDE 180

- patinované masívne drevo
- farba teak
- rošt v cene
- rozmer 215 x 192 x 107 cm
- vhodný matrac 180 x 200 alebo 2 ks 90 x 200 cm
- bočnice z masívneho dreva

MASíVNA POSTEĽ RANGER 180
ROšt v cene

LeD OSvetLenIe  
v cene

ROšt v cene

ROšt v cene

MASÍvne 
DRevO

229,90€
splátky: 1x22,99€ a 10x22,99€

AkčnÁ cenA:

299,90€
AkčnÁ cenA:

220,00€
AkčnÁ cenA:

- rozmer 122 x 52 x 45 cm
- poťah biela alebo čierna ekokoža
-  otváracia lavica s úložným priestorom 

vhodná k posteli ako podnožka a truhla 
na posteľnú bielizeň

LAVicA FRiDA

119,00€
AkčnÁ cenA:

59,90€
AkčnÁ cenA:

54,90€
AkčnÁ cenA:

39,90€
AkčnÁ cenA:

349,90€
splátky: 1x34,99€ a 10x34,99€

AkčnÁ cenA:

135,00€
AkčnÁ cenA:

129,90€
AkčnÁ cenA:

333,00€
splátky: 1x33,30€ a 10x33,30€

cenA ZA kOMpLet:

- kontinentálna posteľ box spring, extrémne pohodlná
-  dolná časť pevná, na nej vysoký bonellový matrac,  

hore PUR topper (druhý tenký matrac)
-  za príplatok 50 € topper z ViScO „lenivej“ peny
-  poťah čela a korpusu – biela ekokoža s čiernym lemom
-  výška spacej plochy od zeme 54 cm, veľkosť spacej plochy  

180x200 cm, vonkajší rozmer 200 x 210 x 104 cm

POSTEĽ EKO SPRiNG 180

posteľ 180 189 x 210 x 81 128 €

skriňa 4D 225 x 58 x 210 255 €

2x nočný stolík 52 x 38 x 40 50 €

komoda 1D4S 81 x 41 x 83 135 €

2 ks police do skrine 110 x 50 x 2 45 €

VYrOBENÉ V NEMEcKU

-  cena za zostavu: posteľ 180,  
skriňa 4D, 2 nočné stolíky iba 333 €

- v cene postele nie je rošt ani matrace
- farba buk noble + alpská biela

SPáLňA iVONA

vIScO penA

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

- rozmer 74 x 35 x 85 cm
- farba dub Sonoma

- rozmer  110 x 35 x 85 cm
- farba dub Sonoma

KOMODA 2D2S, 
cOMFORT 

KOMODA 3D3S, 
cOMFORT 

33,00€
AkčnÁ cenA:

- rozmer 216 x 186 x 100 cm
- vhodný matrac 180 x 200 cm alebo 2 ks 90 x 200 cm
- dostupné tiež v rozmere 160 x 200 cm (celková šírka 173) za 261 €
- poťah biela koženka, neobsahuje rošt

ObýVAciA STENA ViVO
- rozmer: 240 x 200 x 42 cm
- farba dub Sonoma + wenge
- LED za príplatok 15 €

-  cena za komplet: skriňa 80 x 52 x 200,  
Pc stolík 120 x 50 x 75, regál 80 x 43 x 128,  
polica 120 x 22 x 34 cm

-  farba: šedý korpus, dvierka jaseň coimbra, 
doplnky limetka alebo na objednávku šafrán

- k posteli ponúkame latový rošt za 15 €

DETSKá iZbA PAULA

89,90 €

-  2x dolná skrinka 120 x 29 x 46, 3x horná  
skrinka 60 x 27 x 30, vitrína 45 x 100 x 30,  
polica 120 x 11 x 22 cm

-  na výber farby: biela + čierny lesk,  
biela + biely lesk, biela + fialový lesk

- LED osvetlenie za príplatok 15 €
- možno dokúpiť komodu

ObýVAciA STENA MULibU

199,90€
AkčnÁ cenA:

99,90 €

- rozmer 101 x 32 x 200 cm
- farba dub SanSemo

PREDSiEň cUbANA

89,90 €

- v akcii farba biela + biele sklo
-  na výber tiež wenge, dub sonoma, 

alebo slivka + zrkadlo
- rozmer 250 x 61 x 215 cm

- rozmer 203 x 61 x 215 cm
-  farba dub sonoma  

+ dymové zrkadlo

šATNíKOVá  
SKRiňA MALibO 250

šATNíKOVá  
SKRiňA LiZY ii 180

LeD 
OSvetLenIe  

v cene

- rozmer 247 x 154 x 85 cm, po rozložení 205 x 135 cm
-  za uvedenú cenu v látke inari 23/hnedá ekokoža 

podľa vyobrazenia
-  za príplatok 20 € tiež v ďalších látkach na výber
- možno dokúpiť kreslo za 130 €

ROZKLADAciA ROhOVKA bONA

349,90€
AkčnÁ cenA:

249,90 €325,00 €

229,90€
AkčnÁ cenA:

175,00€
AkčnÁ cenA:

<  šírka 260 cm  >

vYSOké SpAnIe 

bOx SpRIng

lesk

ÚLOžný pRIeStOR

ROZkLADAcIA

339,90€
AkčnÁ cenA:

splátky: 1x33,99€ a 10x33,99€

299,90€
AkčnÁ cenA:

splátky: 1x29,99€ a 10x29,99€

100 € 

119,90€
AkčnÁ cenA:

33%



- rozmer 40 x 45 x 85 cm
-  ekokoža zelená, čierna,  

šedá alebo biela  
+ drevené bukové nohy

-  polstrovaný sedák v šedej 
látke + bukové nohy

- rozmer 49 x 36 x 47 cm

- rozmer 47 x 62 x 82 cm
-  zelený PP plast + 

chrómové nohy

- masívne nohy buk + PP plast
- farba biela, čierna alebo červená
- rozmer 46 x 42 x 83 cm

- priemer 80 cm, výška 72 cm
- biela MDF + drevené nohy buk

-  za uvedenú cenu celý set: 
rohová lavica 128 x 68 x 84,  
lavica 120 x 40, stôl 110 x 75 cm

-  farba dub sonoma + čalúnenie 
šedá ekokoža

- možnosť dokúpiť drez za 1 €
-  farba dvierok chamonix + dub Legno, korpus 

chamonix
-  pracovná doska 40 a 60 cm v cene, farba biela 

borovica
-  uvedená cena je za zostavu 240 cm zo skriniek: 

80 pod drez, 60 dolná, 40 so zásuvkami, 80 
horná vitrína, 60 a 40 horná, 60 nad digestor

- výška horných skriniek 72 cm

- farba dub sonoma + biela matná
- biely korpus, horné skrinky 60 cm
-  zostava: dolná 80, 60 a 40 s 3mi zásuvkami, 

horná 80 s policou, 60, 40 a 60 nad digestor
-  pracovná doska 40 a 60 cm za 15 €,  

180 cm v celku za 30 €
- možnosť dokúpiť drez za 1 €

- farba dub sonoma + škoricová akácia
- pracovná doska 40 cm v cene
- korpus biely, výška horných skriniek 58 cm
- možnosť dokúpiť drez za 1 €
-  zostava: 80 drezová, 40 so zásuvkou, 80 

horná s policou, 40 hodná, 60 nad digestor

-  v akcii farba grafit bis + sivá platina  
a dub sonoma + škoricová akácia

- na webe nájdete tiež ďalšie farby
- pracovná doska v cene
- korpus biely, výška horných skriniek 58 cm
-  zostava: 2 ks 50 so zásuvkou, 80 pod drez,  

80 horná, 2 ks 50 výklop vitrína s policou,  
60 digestorová

- možnosť vytvorenia vlastnej zostavy

STOLičKA VERiTAbURET TAbOOSTOLičKA REGiNASTOLičKA ENOSTôL MODERNA

ROhOVý jEDáLENSKý 
SET cOTTi

KUchYňA hARMONiE

KUchYňA REMAX ii 240KUchYňA MOREEN 180

KUchYňA MOREEN 240

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

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
sedacky@byvajsnami.sk

PRe NAŠICH FANÚŠIKoV NA FACeBooKU

ceny sú vrátane DPh. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Za prípadné tlačové chyby neručíme.

DARČeKoVÁ  
PoUKÁŽKA

DReZ ZA Ku všetkým kuchyniam v tomto 
letáku je možno zakúpiť drez iba  
za 1 €! Ušetríte tak 54 € z bežnej  
ceny tohto drezu! ZĽAVA 98%

DREZ Dh80

77,70 € 29,90 € 39,90 € 36,90 €27,50 €

235,00€
AkčnÁ cenA:

244,00 €

sonoma + škoricová akácia

grafit bis + sivá platina

DOPraVa
PO cELOM 
SLOVENSKU

DODAnIe DO 3 DnÍ

4.000 kuSOv

skla
domPricEMaNia

149,90€
AkčnÁ cenA:

splátky: 1x14,99€ a 10x14,99€

220,00€
AkčnÁ cenA:

splátky: 1x22,00€ a 10x22,00€

205,00€
AkčnÁ cenA:

splátky: 1x20,50€ a 10x20,50€

42%


