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NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
SEDAČEK, POSTELÍ 
A KUCHYNÍ

JENA-NABYTEK.CZ

DOPRAVA ZDARMA | 30 DNÍ NA VYZKOUŠENÍ NÁBYTKU

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
SEDAČEK, POSTELÍ 

JENA-NABYTEK.CZ

Prémiová kožená sedačka San Marino
z řady Henry Style se vyznačuje kvalitním 
potahovým materiálem z přírodní kůže
a moderním designem. Navíc nabízí 
úložný prostor, možnost rozložení
na lůžko a díky polohovatelným
podhlavníkům i komfortní posezení.

San Marino

Š×V×H: 263×94×205 cm, 
plocha lůžka: 195×121 cm,
materiál: kůže
(100-0005/001)

46 999 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=san+marino


Sedačky

Rohová rozkládací sedačka Leka
z prémiové nábytkové značky Henry Style
v sobě spojuje praktické funkce
s nadstandardním pohodlím. Patří mezi ty, 
které lze díky PUR matraci používat
pro každodenní spaní a navíc nabízí
i dostatek úložného prostoru, například
pro uskladnění lůžkovin. Vybírat můžete 
hned z několika barevných variant.

Leka

Rozkládací sedací soupravy se těší dlouhodobě velké oblibě nejen kvůli praktickému úložnému 
prostoru, ale také pro svou výhodu rychle poskytnout lůžko k přespání. Pro návštěvu dostačující, 
ale co když chcete sedačku používat jako plnohodnotnou postel a spát na ní každý den?
Nabídka modelů určených ke každodennímu spaní je naštěstí široká a uspokojí i ty, kteří vyžadují 
pohodlné a především zdravé poležení. Při jejich výběru si můžete být jisti, že dostanete kvalitní 
matraci uloženou na správném roštu a že konstrukce rozkládací sedačky snese vysokou zátěž.

Opravdu
každodenní spaní

DOPRAVA ZDARMA

Lina
Š×V×H: 272×89×195 cm, plocha lůžka: 120×195 cm,
úložný prostor, materiál: látka (172-0082/002)

29 999 Kč

Connie
Š×V×H: 199×89×100 cm, plocha lůžka: 140×195 cm,
rozkládací, materiál: látka (172-0069/001)

22 999 Kč

Sedačky

Š×V×H: 280×88×183 cm, 
plocha lůžka: 190×140 cm,
úložný prostor, materiál: 
látka (118-0047/001)

od 39 999 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=leka
https://www.jena-nabytek.cz/products/trojsedak-connie-rozkladaci-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-sedacka-rozkladaci-lina-pravy-roh-up-seda


Poznejte naši širokou nabídku sedacích souprav různých tvarů a velikostí.

Sedačky Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

Toppery mohou velmi dobře sloužit i jako přídavná 
matrace pro lůžka rozkládacích sedaček. Podporují 
zdravý spánek, chrání matraci před poškozením 
a přispívají k lepší hygieně. Navíc je lze jednoduše 
složit do úložného prostoru.

Toppery pro rozkládací
sedačky

Belize
Š×V×H: 64×76×63 cm, materiál: syntetická kůže/látka
(172-0008/009)

1 999 Kč

Casis
Š×V×H: 87×108×89 cm, mohutné područky,
materiál: dřevo/látka (280-0314/038)

od 2 499 Kč

Carre
Kompletní sestava, moderní a elegantní design, 
materiál: eko kůže (172-0088/004)

od 4 499 Kč

Salo
Š×V×H: 75×72×73 cm, moderní a elegantní design,
materiál: látka (909-0006/008)

5 499 Kč

Clic Clac
Š×V×H: 185×90×89 cm, rozkládací, plocha lůžka:
185×125 cm, materiál: látka (172-0024/001)

od 5 199 Kč

Lucon
Š×V×H: 193×86×85 cm, výška sedáku: 43 cm,
materiál: látka (909-0006/001)

6 499 Kč

Niobe
Š×V×H: 80×5×200 cm,
materiál: PUR pěna
(400-0149/001)

od 2 099 Kč

125 120

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=belize
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=casis
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=carre
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=clic+clac
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=niobe
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=salo
https://www.jena-nabytek.cz/products/dvojsedak-lucon-rozkladaci-seda


Sedačky

Sedačky

Ravenna
Š×V×H: 345×90×159 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
305×135 cm, úložný prostor, univerzální roh,
materiál: látka / eko kůže (314-0025/001)

13 499 Kč

Ladon
Š×V×H: 202×79×79 cm, výška sedáku: 43 cm,
materiál: látka (149-0133/002)

od 7 999 Kč

Zara
Moderní sedací souprava, materiál: látka
(149-0139/003, 006, 009)

od 7 699 Kč

Ize
Š×V×H: 214×96×101 cm, moderní a stylový design,
úložný prostor, pravá a levá strana, materiál: látka 
(152-0207/001)

9 999 Kč

Grato
Š×V×H: 216×86×93 cm, výška sedáku: 43 cm,
materiál: imitace kůže s voskovaným povrchem 
(995-0438/003)

od 9 999 Kč

Tusi
Š×V×H: 105×83×180 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
180×105 cm, výška sedáku: 39 cm, materiál: látka 
(909-1169/001)

od 5 499 Kč

Zealand
Š×V×H: 100×94×200 cm, výška sedáku: 43 cm,
materiál: látka/dřevo (172-0094/003)

od 11 999 Kč

Chesterfield
Š×V×H: 89×87×186 cm, klasický styl, rozkládací,
plocha lůžka: 180×133 cm, materiál: látka
(415-0197/003)

od 9 999 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=tusi
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=zara
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=ladon
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=grato
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=chesterfield
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Ize
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=zealand
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=ravenna


Moderní rohová sedací souprava Gans
je novinkou v naší nabídce. Už v krátké době
si ale získala srdce mnoha našich zákazníků,
kteří oceňují její stylový vzhled, bezchybné
zpracování, praktičnost, variabilitu i možnost
výběru barvy potahové látky. Díky celočalouněným 
zádům ji lze navíc umístit volně do prostoru
velkého obývacího pokoje. Výhody sedačky
korunují polohovatelné područky a podhlavníky, 
velký úložný prostor nebo možnost rozložení
na prostorné lůžko pro spaní.

Gans

Š×V×H: 280×78×193 cm,
rozkládací, plocha lůžka: 
130×207 cm, úložný prostor, 
materiál: látka
(152-0209/008)

19 999 Kč

Sedačky

Avanti
Š×V×H: 218×93×146 cm, pravý/levý roh, úložný
prostor, plocha lůžka: 185×120 cm, materiál: látka
(659-0138/005)

14 999 Kč

Preta
Š×V×H: 219×90×85 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
140×186 cm, materiál: látka (172-0086/002)

od 15 499 Kč

Boss II
Š×V×H: 90×92×86 cm, pohodlné otáčecí křeslo,
materiál: kůže (100-0174/004)

16 999 Kč

Fortino
Š×V×H: 280×83×174 cm, rozkládací, plocha lůžka:
210×130 cm, výška sedáku: 41 cm, úložný prostor, 
materiál: látka (152-0208/006)

19 999 Kč

120

0% SPLÁTKY 
BEZ NAVÝŠENÍ

 V OKAY máte 30 dní na vyzkoušení nábytku u vás doma s možností vrácení zdarma.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=gans
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=avanti
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=preta
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=boss+II
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=fortino


Torin
Š×V×H: 217×84×157 cm, plocha lůžka: 121×194 cm,
univerzální roh, úložný prostor, materiál: kůže / eko-kůže
(100-0007/002)

29 999 Kč

Sedačky

Sedací soupravy z přírodní kůže jsou stále tím nejlepším, co můžete ve svém obývacím pokoji mít. 
Luxusní nábytek z klasického materiálu se vám při správném zacházení a vhodné péči odvděčí 
dlouhou životností a stálým vzhledem. Během používání získává kožená sedačka charakteristické 
záhyby a žádanou patinu, současně ale v závislosti na okolí vysychá a místy se mohou objevovat 
praskliny. Při pravidelném používání speciálních přípravků na kožené výrobky a k tomu určených 
impregnací, zůstane kůže odolná a přirozeně poddajná.

Jak se starat
o koženou sedačku

Monako 2
Š×V×H: 263×95×205 cm, plocha lůžka: 265×120 cm,
2× úložný prostor, materiál: kůže (100-0004/005)

od 36 999 Kč

Luxusní kožená sedací souprava Barx, 
která patří do prémiové nábytkové řady 
Henry Style, je typickým představitelem 
své kategorie.

Barx

Š×V×H: 256×90×206 cm , 
plocha lůžka: 181×125 cm,
materiál: kůže / eko-kůže
(995-0441/001)

33 999 Kč

Sedačky

KOUPÍTE 
V NAŠICH 

PRODEJNÁCH

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=barx
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-sedacka-rozkladaci-torin-pravy-roh-up-bezova
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=monako+2


Sedačky

Avesta
Š×V×H: 286×100×166 cm, plocha lůžka: 250×125 cm,
úložný prostor, polohovatelné opěrky materiál: látka 
(121-0401/001-002, 121-0009/001)

od 19 999 Kč

Rocca
Š×V×H: 300×83×160 cm, plocha lůžka: 140×270 cm,
2× úložný prostor, univerzální roh, materiál: látka 
(121-0082/001)

19 999 Kč

Cedrata
Š×V×H: 267×90×220 cm, nadčasový design,
rozkládací, plocha lůžka: 230×118 cm, pravý levý 
roh, materiál: látka (121-0429/001)

22 999 Kč

Latina
Š×V×H: 326×92×186 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
258×125 cm, 2× úložný prostor, pravý a levý roh, 
materiál: látka (157-0004/002)

38 999 Kč

Peri
Š×V×H: 279×93×228 cm, rozkládací, úložný prostor, 
plocha lůžka: 200×120 cm, materiál: látka
(995-0440/001)

29 999 Kč

Lucca
Š×V×H: 73×102×83 cm, pravý a levý roh, úložný 
prostor, rozkládací, plocha lůžka: 197×118 cm
materiál: látka (415-0218/003)

od 25 999 Kč

Stockholm
Š×V×H: 344×89×216, plocha lůžka: 285×138, výška 
sedáku: 43 cm, 2× úložný prostor, materiál: látka, 
ocel (121-0423/003)

od 22 999 Kč

Deluxe
Š×V×H: 272×84×272 cm, univerzální roh, úložný 
prostor, rozkládací, plocha lůžka: 129×202 cm, 
materiál: látka / eko kůže (152-0192/001)

19 999 Kč

S námi máte dopravu veškerého nábytku až k vám domů zcela zdarma.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-sedacka-rozkladaci-deluxe-univerzalni-roh-up-bila-seda
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Avesta
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=rocca
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=cedrata
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=stockholm
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=lucca
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=latina
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=peri


Memphis
Š×V×H: 310×92×243 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
141×274 cm, úložný prostor, pravý a levý roh
(157-0472/003)

31 999 Kč

Burbank
Š×V×H: 357×108×266 cm, plocha lůžka: 140×289 cm, 
výška sedáku: 45 cm, materiál: látka/dřevo
(157-0488/004)

49 999 Kč

Sedačky

Delise
Š×V×H: 256×85×183 cm, 
plocha lůžka: 174×123 cm,
levý a pravý roh, materiál: 
kůže / eko-kůže / látka
(995-0439/001)

od 25 999 Kč

BEZSTAROSTNÝ

NÁKUP

Sia
Š×V×H: 270×88×169 cm, levý a pravý roh, výška 
sedáku: 43 cm, plocha lůžka: 141×195 cm
(172-0085/001)

30 999 Kč

Teresa
Š×V×H: 293×84×232 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
208×124 cm, materiál: kůže/látka (995-0262/013)

od 34 999 Kč

Sedačky Největší výběr sedacích souprav skladem v České republice.

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=delise
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=sia
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=sia
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=teresa
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=burbank


Rolf
Š×V×H: 200×115×209 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
včetne topperu, materiál: látka (247-0002/001)

32 999 Kč

Ademar
Š×V×H: 202×112×220 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
včetne topperu, materiál: látka (247-0007/001)

29 999 Kč

Jestliže si v posteli rádi čtete nebo se z ní třeba občas podíváte na oblíbený fi lm
či seriál, jistě jste uvažovali o elektricky polohovacích roštech. Je to jednoduchý
a dokonale praktický způsob, jak si v posteli udělat opravdové pohodlí a užít
si knížku, televizi nebo usnadnit práci na notebooku. Díky kvalitnímu zpracování
a výkonnému mechanismu si navíc polohování poradí i s těžšími matracemi
s větší zátěží.

Luxus polohovacích 
postelí

Frederic
Š×V×H: 205×114×213 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
včetne topperu, materiál: látka (247-0006/001)

24 999 Kč

Anne
Š×V×H: 192×114×214 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
materiál: látka (164-0033/001)

24 999 Kč

Postele

Postele Vybírejte v nabídce čalouněných, boxspring, dřevěných i kovových postelí.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-ademar-180x200-s-elektrickym-polohovanim
https://www.jena-nabytek.cz/products/postel-boxspring-rolf-180x200-s-elektrickym-polohovanim
https://www.jena-nabytek.cz/products/postel-boxspring-frederic-180x200-seda-dub-vc-matrace-topperu-up
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-anne-180x200-seda-vc-matrace-pol-rostu-up


Postele

Niko
Š×V×H: 94×93×209 cm, plocha lůžka: 90×200 cm,
materiál: kov (909-1167/001)

od 2 799 Kč

Beatrix
Š×V×H: 110×122×210 cm, plocha lůžka: 120×200 cm, 
materiál: kov (909-1170/003)

od 4 299 Kč

Wolfgang
Š×V×H: 164×111×214 cm, úložný prostor, plocha 
lůžka: 160×200 cm, materiál: látka velvet
(909-1167/004)

10 999 Kč

Vanessa
Š×V×H: 163×93×215 cm, plocha lůžka: 160×200 cm
materiál: látka (909-1166/004) 

7 999 Kč

New Zofie
Š×V×H: 166×100×203 cm, plocha lůžka: 160×200 cm, 
materiál: látka (690-0097/001)

10 999 Kč

Mary Petite
Š×V×H: 149×100×209 cm, plocha lůžka: 140×200 cm,
materiál: látka (164-0027/009)

11 499 Kč

130130

Neomezujte se nosností matrace a dopřejte
si pohodlí s XXL verzí válendy Monzana.
Její konstrukce je určena především lidem
s vyšší hmotností, ale své využití najde i tam,
kde bude namáhána třeba skupinkou veselých 
dětí. Samozřejmostí je velký a praktický úložný 
prostor s jednoduchým přístupem.

Monzana XXL

Š×V×H: 90×42×200 cm, plocha 
lůžka: 90×200 cm, materiál: látka 
(164-0018/007)

6 999 Kč

Postele

https://www.jena-nabytek.cz/products/kovova-postel-niko-90x200-cerna-bez-matrace
https://www.jena-nabytek.cz/products/kovova-postel-beatrix-120x200-bila-bez-matrace-a-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=monzana
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-vanessa-160x200-vcetne-rostu-bez-up-a-matrace
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-new-zofie-160x200-s-uloznym-prostorem
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-wolfgang-160x200-zelena-vcetne-rostu-a-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=mary+petite


Alison
Š×V×H: 163×93×220 cm, plocha lůžka: 
140×200 cm, materiál: látka (885-0147/004) 

od 13 599 Kč

Carrie
Š×V×H: 166×100×203 cm, plocha lůžka: 
160×200 cm, včetne topperu, materiál: látka 
(247-0004/001)

od 14 999 Kč

Postele

New Bolero
Š×V×H: 167×121×212 cm, plocha lůžka: 
160×200 cm, včetne topperu, materiál: látka 
(885-0146/002) 

od 16 999 Kč

Leonard
Š×V×H: 184×115×215 cm, plocha lůžka: 
180×200 cm, včetne topperu, materiál: látka 
(247-0003/001)

23 999 Kč

Mary
Š×V×H: 192×112×212 cm cm, plocha lůžka: 
180×200 cm, materiál: látka (164-0027/001)

19 999 Kč

180
160

Charles
Š×V×H: 189×124×218 cm, plocha lůžka: 
180×200 cm, včetne topperu, materiál: látka 
(885-0140/001)

24 999 Kč

180
160

180
160

180
160

Přepychovou vysokou postelí William
by jistě nepohrdl ani následník trůnu. 
Vždyť má všechny vlastnosti tolik 
oblíbených boxspringů, včetně 
moderního vzhledu.

William

Š×V×H: 210×151×212 cm, 
plocha lůžka:
200×200 cm, včetně 
topperu (885-0148/002)

39 999 Kč

Máme více než 180 modelů postelí ihned k odeslání.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=mary+petite
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=alison
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=carrie
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-mary-180x200-vc-matrace-pol-rostu-a-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=new+bolero
https://www.jena-nabytek.cz/products/postel-boxspring-leonard-180x200-seda-vc-matrace-topperu-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=charles


Vyberte 
si matraci 
jednoduše

NiobeVyznat se v široké nabídce kvalitních matrací 
není nic složitého. Vždy vybíráte hlavně 
podle typu, tuhosti a především rozměrů. 
Dnes je u matrací standardní 200cm délka 
a 80cm nebo 90cm šířka. Podle toho 
se odvíjí také šířka dvoulůžek – ta bývají 
nejčastěji v šíři 180 cm, ale oblíbené jsou 
i modely se 160cm šířkou. Dalším důležitým 
rozměrem je výška matrace, která přímo 
souvisí s konstrukcí a s celkovým komfortem. 
Z nabídky více než 130 modelů držíme téměř 
všechny skladem, takže svou novou matraci 
můžete mít doma už za pár dní.

Hermes
Š×V×H: 90×14×200 cm, pěnová matrace
(480-0362/001)

od 2 299 Kč

Nomia
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×20×200 cm, 
taštičková matrace (400-0141/001)

od 3 799 Kč

Orfeus
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×15×200 cm, 
pěnová matrace, každá strana s rozdílnou 
tuhostí (400-0154/001)

od 2 699 Kč

Matrace a toppery

Talos
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×18×180 cm, 
pěnová matrace, jádro z flexifoam pěny 
(480-0352/005)

od 3 799 Kč

Kairos
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×19×200 cm, 
taštičková matrace s paměťovou pěnou
(400-0147/001)

od 5 199 Kč

Morfeus
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×24×200 cm, 
pěnová matrace, vrstva kokosu, dvojí tuhost
(480-0356/001)

od 6 799 Kč

 Vyměňte svou matraci za novou a spěte bez bolestí zad.Matrace a toppery

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=maatrace
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-hermes-komprimovana-90x200x14
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=orfeus
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=nomia
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=talos
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=kairos
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=morfeus


Nabídka jídelních stolů, židlí či kompletních setů 
je dnes velmi široká a není těžké najít takové, které 
budou designově ladit s nábytkovým vybavením 
pokoje a jeho doplňky. Nezapomeňte ale také, 
že kvalitní stolování znamená i dostatek prostoru 
pro všechny strávníky. Každému by se mělo 
dostávat ideálně plochy 65×55 cm, proto 
si dobře spočítejte členy domácnosti a pokud 
chcete myslet i na příležitostné hosty, zkuste velké 
rozkládací stoly.

Pohoda 
společného 
stolování

Stoly a jídelní sety

Program Elinor
Š×H: 160×90 cm, rohová lavice, stůl, 
2× taburet (280-0542/002)

od 2 499 Kč

Barová židle 
V×H: 44×38 cm 
(909-0201/001)

1 349 Kč

Jídelní židle Grede
Š×V×H: 45x86x48 cm, sonoma, žlutá 
(224-0071/004)

1 999 Kč

Barový stolek Cuba Libre
bílá, sonoma
(198-0007/001)

1 999 Kč

Jídelní stůl Sens
Š×V×H: 160×75×90 cm, bílá, černá, 
(238-0008/010)

7 999 Kč

Jídelní set Kasper
Š×V×H: 150-190×76,5×80 cm, rozkládací stůl, 
6× židle, (224-0044/001)

8 899 Kč

Stoly, židle a jídelní sety Dopřejte si pohodlné a stylové stolování.

BEZSTAROSTNÝ SERVISBEZSTAROSTNÝ SERVISBEZSTAROSTNÝ SERVIS

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/barova-zidle-hoker-h-17-bila
https://www.jena-nabytek.cz/products/barovy-stolek-cuba-libre-bila-dub-sonoma
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-zidle-grede-dub-sonoma-zluta
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-stul-sens-bila-cerna
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-set-krizak-stul-rozkladaci-6xzidle-aston19-mat
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-set-elinor-rohova-lavice-stul-2x-taburet-dub-hneda


Birgit
Rohová: 275×155 cm,
dekor: beton, dub
(455-0003/001)

od 25 999 Kč

Kuchyně

Kuchyně

Modelové řady kuchyní vyrobených 
v Německu splňují nejpřísnější 
požadavky na kvalitu konstrukčních 
prvků i použitých materiálů. Získají 
si vás nejen moderním trendy 
designem, ale i snadnou a rychlou 
instalací díky smontovaným 
skříňkám.

Heidi
Dekor: magnolie/dub (455-0001/001)

od 25  999 Kč

Luxusní lakovaná kuchyňská linka Eugenie je součástí 
prémiové řady Henry Style. Vybírat lze hned z několika 
barevných a prostorových provedení, všem je však 
společná špičková kvalita použitých materiálů 
a konstrukčních prvků, vyšší pracovní plocha, spolehlivé 
kování Blum nebo nadčasový design.

Eugenie

Rohová: 275×185 cm,
dekor: červená
(455-0005/001)

od 42 999 Kč

Ute
Dekor: světlý beton (455-0002/001)

od 22  999 Kč

Všechny kuchyně nabízíme v provedení levý roh, pravý roh a rovné, v různých délkách.

Vyrobeno 
v Německu

K NÁKUPU KUCHYNĚ
KOMPLETNÍ SETY SE SPOTŘEBIČI

Všechny kuchyně nabízíme v provedení levý roh, pravý roh a rovné, v různých délkách.

KOMPLETNÍ SETY SE SPOTŘEBIČI +

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=birgit
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=eugenie
https://www.jena-nabytek.cz/products/kuchyne-ute-300-cm-svetly-beton
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-heidi-pravy-roh-270x150-cm-magnolie-dub


Kuchyně

Zařídit novou kuchyň, která bude splňovat všechny vaše představy o kvalitě, vzhledu a účelnosti, nemusí být 
vůbec složité ani drahé. Požadavky na kvalitní materiály, konstrukční prvky i praktické rozložení pracovních 
zón bezezbytku splňují moderní blokové kuchyně. V preciznosti provedení si nijak nezadají s návrhy 
specializovaných kuchyňských studií, vítězí ale nad nimi příznivější cenou a rychlostí realizace.

Kuchyň jako ze studia

Kuchyně Jorica
240 cm, dekor: dub artisan
(198-0002/001)

od 9 999 Kč

Kuchyně Vicky
290×180, dekor: bílá, vysoký lesk
(198-0008/001)

od 15 999 Kč

Kuchyně Evelin
220×160, materiál: LDTD, dekor: magnolie 
(198-0004/001)

od 9 999 Kč

Kuchyně Jodie
290×180, dekor: bílá, šedá 
(198-0006/001)

od 12 999 Kč

Potravinová skříň Jodie
Š×V×H: 60×213,2×57,6 cm, šedá lesk, 
materiál: LDTD (198-0006/007)

5 499 Kč

Kuchyně Mindy
320 cm, světlá + tmavá šedá
(198-0003/003)

od 14 499 Kč

Potravinová skříň Mindy
Š×V×H: 60×213,2×57,6 cm, šedá, materiál: 
LDTD (198-0003/007)

4 999 Kč

Kuchyně Brick
300×182 cm, černý lesk 
/ craft (157-0490/001)

od 18 999 Kč

S blokovou kuchyní ušetříte až 2/3 ceny proti kuchyni na míru.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=brick
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=evelin
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=jorica
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=jodie
https://www.jena-nabytek.cz/products/potravinova-skrin-ke-kuchyni-jodie
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=vicky
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=mindy
https://www.jena-nabytek.cz/products/potravinova-skrin-ke-kuchyni-mindy


Dřevěný nábytek

Dřevěný nábytek

Pro péči o dřevěný, lakovaný a jiný interiérový 
nábytek se jako ideální ukázaly být moderní NANO 
čističe. Jejich použití je jednoduché, rychlé 
a bezpečné a vedle toho, že se dřevu dostane 
výborné péče, oživí zašlý nábytek a prodlouží 
životnost ošetřených materiálů. Kuchyňské linky, 
stoly, skříně i další nábytek snadno zbaví všech 
nečistot a zároveň jim poskytne dlouhodobou 
ochranu před poškozením povrchu. Přípravek 
zároveň zanechá na nábytku antistatickou vrstvu, 
díky které se mu poletující prach bude vyhýbat.

Na dřevo 
s NANO čističi

Tarso
Š×V×H: 100×50×30 cm, materiál: dřevo, látka, 
dekor: dřevo, šedá (909-0016/007)

od 1 399 Kč

Dagun
Š×V×H: 120×75×55 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá 
(121-0432/001)

2 699 Kč

Tungo
Š×V×H: 138×76×112 cm, dekor: bílá, materiál: LDTD, 
(121-0432/003)

3 699 Kč

Bent
Š×V×H: 112×77×91 cm, úložný prostor, 
materiál: LTDT (251-0010/013)

2 299 Kč

NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU

zároveň zanechá na nábytku antistatickou vrstvu, 

NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU

KOUPÍTE 
V NAŠICH 

PRODEJNÁCH

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=tarso
https://www.jena-nabytek.cz/products/psaci-stul-bent-sonoma-bila
https://www.jena-nabytek.cz/products/psaci-stul-dagun-bila
https://www.jena-nabytek.cz/products/psaci-stul-tungo-bila


Dřevěný nábytek

Nábytková stěna Erin dodá vašemu obývacímu 
pokoji svěžest moderního designu a současně také 
dostatek úložného a odkládacího prostoru. Kompletní 
sestava TV stolku, závěsné vitríny, komody a nástěnné 
police je nenáročná na údržbu, přitom díky kvalitním 
materiálům poskytuje vysokou odolnost.

Erin

Š×V×H: 190×150×40 cm, dekor: 
bílá/černá, povrchová úprava: 
mat, materiál: LDTD

(314-0017/002)

2 979 Kč

Toaletní stolek Elke
zrcadlo, LED, bílá, materiál: LDTD 
(121-0432/002)

6 499 Kč

Postel Tommy
plocha lůžka: 80×160 cm, bez matrace, 
materiál: masiv (909-1166/001)

3 499 Kč

Šatní skřín Multi
Š×V×H: 250×215×61 cm, dekor: bílá, materiál: LDTD 
(157-0412/003)

od 6 199 Kč

Komoda Hanno
Š×V×H: 156×85,5×35 cm, dekor: sonoma, mat, 
materiál: LDTD (198-0001/002)

od 2 999 Kč

Skříň Sofia
Š×V×H: 200×200×58, materiál: LDTD, dekor 
sonoma (157-0464/002)

od 6 599 Kč

Postel Kars 2
Š×V×H: 187×86×207 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, výklopný 
lamelový rošt, materiál: masiv, dekor buk (280-0278/001)

13 499 Kč

Designové programy za trvale nejnižší ceny.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=hanno
https://www.jena-nabytek.cz/products/detska-postel-tommy-80x160-borovice-up-bez-matrace
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=sk%C5%99%C3%AD%C5%88+multi
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=sk%C5%99%C3%AD%C5%88+sofia
https://www.jena-nabytek.cz/products/obyvaci-stena-erin-bily-cerny-mat
https://www.jena-nabytek.cz/products/toaletni-stolek-a-zrcadlo-elke-bila
https://www.jena-nabytek.cz/products/drevena-postel-kars-2-180x200-vc-vykl-rostu-a-up-bez-matrace


Studentský set

Skříň Kenny
Š×V×H:90×193,6×50,2 cm, materiál: LDTD, 
dub, šedá (121-0435/002)

4 699 Kč

Rám postele Kenny
Š×V×H: 97,6×82,5×208 cm, vel. lůžka: 90x200 
cm, LDTD, dub, šedá (121-0435/009)

5 499 Kč

Rohová skříň Kenny
Š×V×H: 98×193,6×98 cm, materiál LDTD dub, 
šedá (121-0435/001)

6 399 Kč

Studentský pokoj 
v jednom stylu
Chcete vybavit celý studentský 
pokoj vkusně, rychle a levně? 
Zvolte nábytkový set, jehož 
součástí je nejen postel 
s výsuvným úložným prostorem, 
ale také například psací stůl, šatní 
skříň, vysoká a nízká komoda, 
úzká skříň či knihovna. Získáte 
perfektně sladěný nábytek, který 
poskytne dostatek prostoru
pro práci i zábavu.

Dřevěný nábytek

Studenstký set Kenny
obsahuje: postel, noční stolek, 
psací stůl, skříň, dekor: dub, 
šedá
(121-0435/010)

Skříň Kenny úzká
Š×V×H: 50×193,6×40,2 cm, materiál: LDTD, 
dub, šedá (121-0435/004)

3 199 Kč

Komoda Kenny
Š×V×H: 90×117,6×40,2 cm dub, šedá 
(121-0435/005)

3 299 Kč

Komoda Kenny
Š×V×H: 90×80,4×40,2 cm, materiál: LDTD, 
4 zásuvky, dub, šedá (121-0435/006)

3 199 Kč

Psací stůl Kenny
Š×V×H: 138,2×76×50,4 cm, materál: LDTD, 
dub, šedá (121-0435/007)

2 299 Kč

Regál Kenny
Š×V×H: 50×193,6×25,3 cm, materiál: LDTD, 
dub (121-0435/003)

1 799 Kč

Noční stolek Kenny
Š×V×H: 50×46×40 cm, materiál: LDTD, dub 
(121-0435/008)

1 699 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=kenny
https://www.jena-nabytek.cz/products/nocni-stolek-kenny-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/regal-kenny-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/psaci-stul-kenny-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/skrin-kenny-uzka-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/komoda-kenny-4-zasuvky-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/komoda-kenny-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/skrin-kenny-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/ram-postele-kenny-dub-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-skrin-kenny-dub-seda


Dřevěný nábytek

Obývací stěna Duras
Š×V×H: 300×180×45 cm, LDTD 
(121-0006/005)

6 699 Kč

Komoda Duras
Š×V×H: 110×133,5×45 cm, LDTD 
(121-0006/006)

3 999 Kč

Komoda Duras
Š×V×H: 160×93,5×45 cm, LDTD 
(121-0006/007)

4 599 Kč

Konferenční stolek 
Š×V×H: 100×45,5×60 cm, LDTD 
(121-0006/008)

1 899 Kč

S nábytkovým programem Duras 
je designové sladění celého pokoje 
opravdu snadné. Jeho centrálním 
prvkem je obývací stěna sestávající 
z nízké skříňky pod TV a závěsných 
skříněk, dále zahrnuje konferenční 
stolek s nadstandardním úložným 
prostorem a dvě samostatně stojící 
komody.

Nábytkový program Sens určený pro obývací pokoje dodá každému bytu 
moderní a svěží vzhled kombinace bílých ploch s černými prvky. TV stolek, 
komodu či vitrínu je navíc možné doplnit například jídelním stolem 
ve stejném designu, takže ani velké interiéry s místem pro společné 
stravování nepřijdou zkrátka.

Program 
Duras

Program Sens

Nejširší nabídka dřevěného nábytku v České republice.

Dekor: 
bílá/hnědá, 
materiál: LDTD

Dekor: bílá, černá

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=duras
https://www.jena-nabytek.cz/products/konferencni-stolek-duras-1-police-lamino-bila-hneda
https://www.jena-nabytek.cz/products/vysoka-komoda-duras-3x-dvere-lamino-bila-hneda
https://www.jena-nabytek.cz/products/komoda-duras-2x-dvere-4x-zasuvka-lamino-bila-hneda
https://www.jena-nabytek.cz/products/obyvaci-stena-duras-lamino-bila-hneda
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=sens


Nakupujte on-line na jena-nabytek.cz nebo na 82 prodejnách
Platnost letáku 4. 10. 2021 – 31. 1. 2022. Akční modely do vyprodání skladových zásob. Pokud není napsáno jinak, jsou ceny v letáku uvedeny bez spotřebičů, dekorací, dopravy a montáže. Dopravu a montáž nábytku je možné 
individuálně objednat.
Uvedené ceny jsou pouze informativní o obvyklé prodejní ceně vč. DPH a jsou platné od 4. 10. 2021. Změny některých cen v dalším období jsou možné. V důsledku změn prodávaného sortimentu může dojít k zastavení nebo 
přerušení prodeje některých výrobků uvedených v tomto katalogu. Ilustrativní vyobrazení některých produktů a ceny u nich uvedené nemusejí souviset. Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Uvedené 
rozměry a barevné odstíny materiálu v inzerci jsou orientační a nemusí být totožné s originálem. Za tiskové chyby neručíme.
Výběr potahových látek a kůží je za příplatek. Bližší informace na prodejně. Slevy zboží v letáku jsou odečítány z původních cen. Původní cena je cena před slevou, resp. cena, za kterou bylo zboží v minulosti prodáváno.
Jedná se o e-shopovou nabídku, zboží je dostupné na jena-nabytek.cz nebo v prodejnách Jena nábytek.

Henry Style Videorecenze Vysoký lesk Nastavitelná výška Úložný prostor Každodenní spaní

Postel Laura
Š×V×H: 164×103×208, lůžko: 160x200 cm, 
vč. roštu, materiál: LDTD, dub grande 
pískový (121-0010/002)

6 999 Kč

Komoda Laura
Š×V×H: 137,8×99,2×39,6 cm, materiál: LDTD, 
dub grande pískový 
(121-0010/009)

4 599 Kč

Skříň Laura
Š×V×H: 220×204×56 cm, 4× dveře, zrcadlo, 
2× zásuvka, materiál: LDTD, dub grande 
pískový (121-0010/001)

12 699 Kč

Henry StyleHenry Style VideorecenzeVideorecenze Vysoký leskVysoký lesk Nastavitelná výškaNastavitelná výška Úložný prostorÚložný prostor Každodenní spaníKaždodenní spaní

jena-nabytek.czjenanabytekcz jenabytek

Program Laura
Základem ložnicového programu Laura je dřevěná manželská postel o rozměrech 160×200 cm s širokým 
čelem, dvěma nočními stolky a praktickým i elegantním LED osvětlením. Ve stejném designu je provedena 
i velká šatní skříň se zrcadlovými dveřmi a prostorná komoda se zásuvkami, kterou oceníte například pro 
uložení prádla. Sjednocujícím prvkem celého programu je provedení v kombinaci dub grande pískový/matera.
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Dub grande pískový/
matera, materiál: LDTD

Kůže Německá kvalita

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=laura
https://www.jena-nabytek.cz/products/komoda-laura-4x-zasuvka-1x-dvere-dub-grande-piskovy-matera
https://www.jena-nabytek.cz/products/ram-postele-laura-160x200-cm-dub-grande-piskovy-matera
https://www.jena-nabytek.cz/products/satni-skrin-laura-220x204x56-cm-dub-grande-piskovy-matera



