
 

Kolekce SENEGAL zaujme geometrickými tvary zjemněnými oblými liniemi korpusu. Díky módnímu 
akcentu v podobě nepravidelné šachovnice se kolekce dokonale hodí do moderních interiérů. 

Kolekce je dostupná ve dvou barvách korpusu a třech barvách dvířek.
 

SENEGAL

SENEGAL

www.brwcz.cz

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny designu nabízených modelů nábytku beze změny obecného charakteru. Vzhledem k omezením tisku 
se mohou barvy uvedené v tomto produktovém listu lišit od skutečných barev nábytku. 
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•  plynulé a tiché dovírání zásuvek bez užití síly díky 
pojezdům Blum. Konstrukce pojezdů umožňuje velké 
zatížení zásuvek až do 30 kg; v nabídce také 
standardní pojezdy

•  rovnoměrné a tiché dovírání dvířek díky značkovým 
závěsům Hettich; v nabídce také standardní závěsy Hettich

•  úsporné LED osvětlení zdůrazňuje moderní 
charakter vitrín

•  Stabilní a robustní konstrukci zaručují materiály, jejichž 
hlavní výhodou je snížení hmotnosti bez ztráty nosnosti 
a tuhosti. Použitý materiál je odolný vůči ohybu 
a promáčknutí, a zároveň lehký a ekologický.

-

•  bezpečné užívání garantuje tvrzené sklo ve vitrínách  

Modulový systém SENEGAL se skládá z 16 dílů v barvách: alhambra, dub sonoma a alhambra / béžová šampáň vysoký lesk

SENEGAL
dvířka:  korpus:  ostatní:  
•  materiál: dřevotřísková 

deska
povrch: fólie
vitrína: tvrzené sklo 4 mm

•
 

•
  
 

•  materiál: 
dřevotřísková 
deska, komůrková 
deska
povrch: fólie

  
  
 

•
 

•  závěsy HETTICH
pojezdy kolečkové•   

•  závěsy HETTICH (tiché dovírání)
pojezdy BLUM (tandem + blumotion)•   

barva:

korpus: dvířka:

alhambraalhambra alhambra /
béžová šampáň

vysoký lesk 

dub sonoma dub sonoma  

vitrína závěsná
SFW/150

v./š./h.
38/150,5/28 cm

komoda 
C/KOM2D4S

A/KOM2D4S (verze) 
v./š./h.

97,5/150,5/42 cm

šatní skříň
C/SZF3D

A/SZF3D (verze) 
v./š./h.

208,5/163/57,5 cm
* dveře se zrcadlem nejsou v barvě 

béžová šampáň vysoký lesk 
* dvířka vitríny nejsou v barvě 
béžová šampáň vysoký lesk 

 

jídelní stůl
STO/100
v./š./h.

76/90/160-200 cm

komoda 
C/KOM4S

A/KOM4S (verze) 
v./š./h.

97,5/104/42 cm

osvětlení možno dokoupit

čalouněné čelo, matraci 
a rošt možno dokoupit

šatní skříň
C/SZF2D2S

A/SZF2D2S (verze) 
v./š./h.

203/96,5/57,5 cm

konferenční stolek
LAW/110

v./š./h.
53,5/59/110 cm

postel
LOZ/160
v./š./h.

43,5-95,5/172/206,5 cm

noční stolek
C/KOM1S

A/KOM1S (verze) 
v./š./h.

32,5/57,5/42 cm

komoda 
C/KOM5S

A/KOM5S (verze) 
v./š./h.

119/62/42 cm

televizní stolek
C/RTV2S

A/RTV2S (verze) 
v./š./h.

32,5/150,5/47 cm

regál
C/REG1D1S L/P

A/REG1D1S L/P (verze) 
v./š./h.

203/62/42 cm

vitrína
C/REG1D1W L/P

A/REG1D1W L/P (verze) 
v./š./h.

203/62/42 cm

židle
SENEGAL

v./š./h.
95/46,5/51 cm

židle v barvě TX053
dub wenge bronzový, tk. 1074  

 

komoda 
C/KOM4D

A/KOM4D (verze) 
v./š./h.

119/113/42 cm

komoda 
C/KOM1D5S

A/KOM1D5S (verze) 
v./š./h.

119/104/42 cm

VERZE „A” – VYŠŠÍ STANDARD

VERZE „C” – STANDARD

SENEGAL je určen pro zákazníky, kteří si cení svobodu 
volby kvality technický součástí nábytku.

Přednosti systému

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny designu nabízených modelů nábytku beze změny obecného charakteru. Vzhledem k omezením tisku se mohou barvy uvedené v tomto produktovém listu lišit od skutečných barev nábytku.
Nábytek nevystavujte vlhkosti a vysokým teplotám. Na povrch nábytku použijte vlhký hadřík nebo papírové utěrky. Dbejte zvýšené opatrnosti při používání čisticích prostředků, před použitím zkontrolujte pro jaký typ nábytku jsou určeny.
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2 možnosti příslušenství
na výběr!


