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DOPRAVA ZDARMA | 30 DNÍ NA VYZKOUŠENÍ NÁBYTKU

Platnost letáku: 
1. 3. – 30. 9. 2022

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
SEDAČEK, POSTELÍ 
A KUCHYNÍ

NÁBYTEK

Moderní sedačka Merlande nabízí dostatek místa a zároveň zútulní váš 
obývák. Potah z vysoce odolné látky v zelené barvě je nejen příjemný 
na pohled, ale i na dotek. Design soupravy je podtržen 20 cm vysokými 
kovovými nožkami, které dodávají sedačce příjemný vzhled.

Merlande

Š×V×H: 197×106×283 cm, PU pěna,
polohovatelná opěradla, 
materiál: látka 
(100-0230/001)

37 999 Kč

JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-sedacka-merlande-pravy-roh-zelena


Sedačky

Nadstandard, který je zřejmý na první
pohled. To je nadčasová a moderní kožená
sedačka Delise. Kromě posezení, 
nabízí i možnost rozložení na dostatečně 
velké lůžko o rozměrech 174×123 cm. 
Delise je střední cesta mezi extra kvalitou 
a standard cenou. Dostanete tak nábytek, 
který bude nejen radost používat, 
ale se kterým rozhodně chybu neuděláte.

Delise

Nejdůležitějším kouskem nábytku obývacího pokoje jsou bezpochyby 
sedací soupravy. Sedačky si u nás vyberete v provedení jak koženém, 
tak látkovém. Materiál by měl odpovídat vašim kritériím z hlediska 
fi nančního rozpočtu, údržby, či životnosti. Univerzální a nejlepší potah 
si tak každý musí vybrat dle svého uvážení.

Sedačky v provedení 
jak kůže, tak i látka

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

od 35 999 Kč

Felipe
Š×V×H: 292×73×233 cm, levý/pravý roh, materiál: látka, 
kůže (995-0421/011)

od 30 999 Kč

Sedačky

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 26 999 Kč

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


V JENA NÁBYTEK si na jednom místě vyberete ze široké nabídky pohodlných sedaček, postelí a praktických kuchyní. 

Sedačky

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

9 299 Kč

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

2 199 Kč

125

Cremona
Š×V×H: 109×104×96 cm, materiál: látka/dřevo, kvalitní 
zpracování (157-0003/009)

od 9 999 Kč

Dixi
Š×V×H: 36,5×45×36,5 cm, materiál: látka 
(157-0419/002)

1 399 Kč

Columbia
Š×V×H: 340×103×235 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
207×126 cm, levý/pravý roh, materiál: látka, tvar U/L 
(659-0219/014)

od 33 999 Kč

New York
Š×V×H: 326×97×258 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
252×121 cm, levý/pravý roh, 2× úložný prostor, materiál: 
látka (659-0261/017)

od 23 999 Kč

120

Retro
Š×V×H: 64×76×70 cm, kvalitní provedení, materiál: látka, 
dřevo (909-1118/002)

5 499 Kč

Sára

Š×V×H: 194×97×94 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
194×120 cm, materiál: látka (415-0030/001)

od 8 499 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/dixi-taburet-cablo-10-sk-1
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=belize
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=k%C5%99eslo+retro
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=pohovka+s%C3%A1ra
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=lucon
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=cremona
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=new+york
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=columbia


Sedačky

Baltara
Š×V×H: 103×87×209 cm, výška sedáku: 46 cm, 
materiál: látka (172-0095/002)

od 12 999 Kč

Nadstandardně designově zpracovaná lenoška 
Viano jistě uspokojí i ty nejnáročnější. Svým 
uživatelům nabídne nejen ergonomicky příjemný 
tvar, ale také snadnou manipulovatelnost 
a údržbu. Lenoška Viano je potažena odolnou 
a vodoodpudivou látkou. V nabídce ji naleznete 
v černé, šedé nebo hnědé.

Viano

Š×V×H: 160×80×86 cm, levá/
pravá strana, materiál: látka 
(121-0438/003)

10 999 Kč

Sedačky

Paul
Š×V×H: 210×84×104 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
160×205 cm, materiál: látka (157-0220/001)

12 999 Kč

Revel

Š×V×H: 75×91×86 cm, výška sedáku: 48 cm,
materiál: látka (909-0006/003)

6 999 Kč

120

Paola
Š×V×H: 133×77×77 cm, dvojsedák, materiál: látka 
(909-1180/007)

od 7 299 Kč

200

Zealand
Š×V×H: 100×94×160 cm, výška sedáku: 43 cm, 
materiál: látka (172-0094/004) 

od 11 999 Kč

Mina
Š×V×H: 300×140×90 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
270×125 cm, UNI roh, materiál: látka (314-0036/002)

od 10 999 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/products/kreslo-revel-seda
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=paola
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=viano
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=mina
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=zealand
https://www.jena-nabytek.cz/products/rozkladaci-pohovka-paul-cervena-bezova-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=baltara


Není nad to se po náročném dni pohodlně natáhnout a ponořit se do spánku. 
Proto pro vás máme výběr luxusních sedacích souprav, které kromě ryzí 
praktičnosti a komfortu při sezení, nabídnou i královské poležení. Několika 
rychlými tahy ze sedačky uděláte prostorné lůžko, disponující kvalitní matrací. 

Každodenní spaní

Sedačky

Vyberte si nábytek online a nechte si jej pohodlně doručit až domů. 

Lorano
Š×V×H: 178×87×99 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
143×196 cm, materiál: látka (172-0084/002)

19 999 Kč

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

24 999 Kč

Connie
Š×V×H: 252×89×165 cm, rozkládací, levý/pravý roh, 
plocha lůžka: 120×195 cm, materiál: látka 
(172-0069/009)

29 999 Kč

Lina
Š×V×H: 272×89×165 cm, rozkládací, levý/pravý roh, 
plocha lůžka: 120×195 cm, materiál: látka 
(172-0082/001)

30  999 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=ka%C5%BEdodenn%C3%AD+span%C3%AD
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=trojsed%C3%A1k+lorano
https://www.jena-nabytek.cz/products/trojsedak-connie-rozkladaci-seda
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=rohov%C3%A1+seda%C4%8Dka+connie
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=seda%C4%8Dka+Lina


Civic
Š×V×H: 264×102×209 cm, rozkládací, plevý/pravý 
roh, plocha lůžka: 191×158 cm, materiál: látka 
(415-0221/001)

28 999 Kč

Sedačky

Sedačky

Ravenna
Š×V×H: 345×90×159 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
305×135 cm, UNI roh, materiál: látka/eko kůže 
(314-0025/002)

14 499 Kč

Heron
Š×V×H: 222×70×100 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
145×200 cm, materiál: látka (152-0212/001)

15 999 Kč

Klay
Š×V×H: 314×90×217 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
280×134 cm, UNI roh, materiál: látka (314-0035/003)

14 999 Kč

Meli 
Š×V×H: 228×90×158 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
206×120 cm, UNI roh, materiál: látka (149-0113/001)

17 999 Kč

Ulm
Š×V×H: 236×83×159 cm, klasický styl, rozkládací, 
levý/pravý roh, plocha lůžka: 203×123 cm, materiál: 
látka (157-0334/006)

17 999 Kč

0% SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENÍ

Vybavte si celou domácnost pohodlně na jednom místě. 
V JENA NÁBYTEK můžete využít možnosti nákupu na splátky 
dle vlastních možností. Navíc si vše vyřídíte z pohodlí domova 
přes internet a sami si určíte výši a délku splácení. 

Vybavte si celou domácnost pohodlně na jednom místě. 
můžete využít možnosti nákupu na splátky 

dle vlastních možností. Navíc si vše vyřídíte z pohodlí domova 
přes internet a sami si určíte výši a délku splácení. 

můžete využít možnosti nákupu na splátky 
dle vlastních možností. Navíc si vše vyřídíte z pohodlí domova 

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=ravenna
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=klay
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=heron
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-sedacka-rozkladaci-meli-pravy-roh-up-zluta
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=ulm
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=civic


Sedačky

Scandi
Š×V×H: 187×92×92 cm , výška sedáku: 47 cm, 
materiál: látka (100-0178/003)

od 15 999 Kč

Scandi 
Š×V×H: 72×62×45 cm, materiál: látka 
(100-0179/002)

5 699 Kč

110

Scandi
Š×V×H: 87×92×92 cm, výška sedáku: 47 cm,
materiál: látka (100-0178/001)

od 8 999 Kč

120

V JENA NÁBYTEK máte 30 dní na vyzkoušení nábytku zdarma. 

Zofia
Š×V×H: 221×90×91 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
122×190 cm, materiál: látka (157-0019/001)

od 4 999 Kč

Praktické a přitom elegantní sety, které nepřijdou zkrátka při větší rodinné 
či přátelské návštěvě. Sestavy jsou tvořeny zpravidla prostorným dvoj 
a trojsedákem, v kombinaci s pohodlným křesílkem. Přidat lze i komfortní 
taburet, který může sloužit nejen jako podložka nohou, ale i jako 
samostatné sedátko, či praktický úložný prostor na interiérové nezbytnosti. 

SETY 3+2+1

Casis 
Š×V×H: 87×108×89 cm, výška sedáku: 44 cm, 
materiál: látka (280-0271/072)

od 7 899 Kč

120

Casis 
Š×V×H: 54×42×46 cm, výška sedáku: 42 cm, 
materiál: látka (280-0314/038)

2 499 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=taburet+casis
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=k%C5%99eslo+casis
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=zofia
https://www.jena-nabytek.cz/products/taburet-scandi-obdelnik-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/kreslo-scandi-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/trojsedak-scandi-seda


Sedačky

Sedačky

Akora
Š×V×H: 190×334×85 cm, rozkládací, plocha lůžka: 
128×275 cm, možnost do U/L, oba rohy, materiál: 
voděodolná látka (152-0211/011)

od 20 999 Kč

Amaro
Š×V×H: 255×165×104 cm, levý/pravý roh, plocha 
lůžka: 210×138 cm, výška sedáku: 42 cm,
materiál: látka (121-0437/004)

18 999 Kč

Clerence
Š×V×H: 252×168×106,5 cm, rozkládací, levý/pravý 
roh, plocha lůžka: 212×140 cm, materiál: látka 
(121-0442/003)

19 999 Kč

Monza
Š×V×H: 234×106×175 cm, rozkládací, levý/pravý 
roh, plocha lůžka: 125×204 cm, materiál: látka 
(152-0202/001)

18 999 Kč

Wex
Š×V×H: 102×222×70 cm, rozkládací, levý/pravý roh, 
plocha lůžka: 145×200 cm, materiál: látka/dřevo 
(152-0213/001)

19 999 Kč

Rell
Š×V×H: 252×165×117,5 cm, rozkládací, levý/pravý roh 
plocha lůžka: 212×140 cm, materiál: látka 
(121-0441/007)

19 999 Kč

Flo
Š×V×H: 80×104×85 cm, výška sedáku: 42 cm, 
materiál: látka (415-0184/001)

od 7 499 Kč

140

Flo
Š×V×H: 46×46×43 cm, dřevěné nožky: ořech, materiál: 
látka (415-0184/005)

3 399 Kč

140

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=+taburet+flo
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=k%C5%99eslo+flo
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=amaro
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-sedacka-rozkladaci-monza-levy-roh-up-seda
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=rell
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=clerence
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=wex
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=akora


Tisíce dalších produktů na OKAY.CZ

Nakupujte rychle a bezpečně! Objednejte nábytek v JENA NÁBYTEK 
a nechte si jej doručit až domů. Navíc od nás máte 30 dní 
na jeho vyzkoušení. Tak neváhejte a vyberte si 
ještě dnes. 

Sedačky

Damere
Š×V×H: 280×92×190 cm, UNI roh, materiál: látka 
(172-0089/001)

20 999 Kč

Optima
výška sedáku: 44 cm, výška nožek: 12 cm, 
polohovací, materiál: eko kůže (909-0965/001)

8 499 Kč

136

Vybavte si celou domácnost na jednom místě.

DOPRAVA ZDARMA

Avesta
Š×V×H: 218×93×146 cm, levý/pravý roh, plocha lůžka: 
185×120 cm, materiál: látka (121-0401/001)

od 20 999 Kč

Enro
Š×V×H: 218×93×146 cm, UNI roh, plocha lůžka: 
185×120 cm, materiál: látka/eko-kůže 
(659-0138/005)

od 15 999 Kč

Rocca
Š×V×H: 300×83×160 cm, rozkládací, 2× úložný 
prostor, UNI roh, plocha lůžka: 140×270 cm, 
materiál: látka (152-0209/007)

od 19 999 Kč

Gans
Š×V×H: 280×78×193 cm, rozkládací, levý/pravý roh, plocha 
lůžka: 130×207 cm, materiál: látka (152-0209/007)

20 999 Kč

Až 
domů

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

a nechte si jej doručit až domů. Navíc od nás máte 30 dní 
na jeho vyzkoušení. Tak neváhejte a vyberte si 

Až 
domů

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=k%C5%99eslo+optima
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=enro
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=rocca
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=avesta
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=gans
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=damere
https://www.jena-nabytek.cz/pages/doprava-zdarma


Sedačky

Sedačky

Riah
Š×V×H: 277×96×220 cm, výška sedáku: 47 cm, UNI 
roh, materiál: látka (172-0090/002)

25 999 Kč

Syndra
Š×V×H: 272×167×88 cm, výška sedáku: 42 cm, 
rozkládací, levý/pravý roh, plocha lůžka: 210×129 cm, 
materiál: látka (121-0439/002)

22 999 Kč

Mors
Š×V×H: 73×102×83 cm, výška sedáku: 44,5 cm, 
materiál: látka (121-0429/001)

9 299 Kč

120

Krycí podložka, která vám v mžiku vytvoří tvrdší, nebo naopak měkčí spací 
plochu na sedací soupravě. Nejen že se jedná o rychlé a ekonomické řešení, 
ale topper navíc prodlouží nábytku životnost. Vyberte si topper, jež se bez 
problému přizpůsobí každé sedací soupravě a vytvoří ideální místo 
pro přespání.

Atalanta
Š×V×H: 80×5×200 cm, PUR pěna, 
střední tuhost (400-0151/001)

od 1 499 Kč

Stockholm
Š×V×H: 344×89×216 cm, plocha lůžka: 285×138 cm, 
výška sedáku: 43 cm, levý/pravý roh, možnost sedačky 
do U/L, 2× úložný prostor, materiál: látka, ocel 
(121-0423/016)

od 22 999 Kč

Topper na každou sedačku

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=topper
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=atalanta
https://www.jena-nabytek.cz/products/kreslo-mors-modra
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=stockholm
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=syndra
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=riah


V JENA NÁBYTEK máte vždy 30 dní na vyzkoušení nábytku v pohodlí 
domova. Vyberte si ze široké nabídky sedaček, postelí a kuchyní. 
To vše navíc s dopravou zdarma k vám domů.

Sedačky

V JENA NÁBYTEK můžete využít možnosti nákupu na splátky dle vlastních možností. 

Greco
Š×V×H: 270×86×222 cm, levý/pravý roh, rozkládací, 
plocha lůžka: 195×124 cm, materiál: látka 
(121-0401/001)

28 999 Kč

Peri
Š×V×H: 279×93×228 cm, rozkládací, levý/pravý roh, 
plocha lůžka: 200×120 cm, materiál: látka 
(995-0440/004)

28 999 Kč

Sera
Š×V×H: 260×95×213 cm, UNI roh, výška sedáku: 
46 cm, materiál: látka (172-0091/001)

25 999 Kč

Kail
Š×V×H: 300×83×160 cm, rozkládací, UNI roh, plocha 
lůžka: 140×270 cm, materiál: látka (152-0210/001)

26 999 Kč

Butterfly
Š×V×H: 76×95×75 cm, noha: chrom, výška sedáku: 
46 cm (909-0966/005)

od 9 499 Kč

110

Dora
Š×V×H: 42×42×42 cm, otočný, materiál: eko kůže 
(909-0434/001)

2 199 Kč

Topper na každou sedačku

BEZSTAROSTNÝ

NÁKUP

domova. Vyberte si ze široké nabídky sedaček, postelí a kuchyní. 
To vše navíc s dopravou zdarma k vám domů.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=taburet+dora
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=butterfly
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=sera
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=kail
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=greco
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=peri
https://www.jena-nabytek.cz/pages/vraceni-zbozi-do-30-dni-zdarma


Everest
Š×V×H: 234×106×175 cm, levý/pravý roh, materiál: 
látka (172-0093/001)

34 999 Kč

Potenza
Š×V×H: 112×92×96 cm, materiál: látka, ocelové 
pružiny (995-0435/002)

od 10 499 Kč

125

Tranto
Š×V×H: 250×100×250 cm, UNI roh, rozkládací, 
plocha lůžka: 210×140 cm, materiál: látka 
(995-0435/002)

31 999 Kč

Dour
Š×V×H: 80×44×40 cm, materiál nožky: dřevo, 
materiál: látka (909-1148/010)

3 199 Kč

100

Burbank
Š×V×H: 357×108×266 cm, rozkládací, levý/pravý roh, 
posunovatelné opěrky, plocha lůžka: 140×289 cm, 
materiál: látka (157-0488/004)

49 999 Kč

Korfu
Š×V×H: 362×87×287 cm, rozkládací, levý/pravý roh 
plocha lůžka: 210×124 cm, materiál: látka 
(149-0124/005)

od 13 399 Kč

Luxor
Š×V×H: 86×96×84 cm, výška sedáku: 36 cm, 
podstavec: ocel (909-1114/002)

15 999 Kč

130

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

Sedačky

https://www.jena-nabytek.cz/products/taburet-dour-obdelnik-zelena-up-latka
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=potenza
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=korfu
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=luxor
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=tranto
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=everest
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=burbank


Kora 
Š×V×H: 333×99×214 cm, rozkládací, levý/pravý roh, plocha 
lůžka: 120×273 cm, výška sedu: 44 cm (280-0464/002)

44 999 Kč

Monako
Š×V×H: 245×92×210 cm, rozkládací, levý/pravý roh, 
plocha lůžko: 210×122 cm, 3 polohovatelné podhlavníky 
(100-0004/001)

31 999 Kč

Malpensa
Š×V×H: 362×87×287 cm, levý/pravý roh, rozkládací, 
plocha lůžka: 210×124 cm, materiál: kůže 
(100-0215/004)

55 999 Kč

Majestátně vyhlížející sedačka Barx vnese do vašeho 
obývacího pokoje ten pravý styl. Celkový vzhled sedačky 
doplňuji vyšší ocelové nožky ve stříbrné barvě, které 
i přes svou nenápadnou výšku, umožňuji použití 
robotických vysavačů. Díky ergonomickému tvaru zajistí 
sedací souprava dokonalý odpočinek a relaxaci u televize 
či rozečtené knihy.

Barx

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

32 999 Kč

Kůže je nádherně ušlechtilý, ale rozhodně ne levný materiál. 
Jeho pořízení tak s sebou přináší i jistou míru zodpovědnosti. Abyste zachovali 
její vzhled co možná nejdéle, snažte se dodržovat alespoň základní péči. 
Mějte na paměti, že pro kůži je vhodné stálé klimatické prostředí, bez přímého 
slunečního záření. Naprostým základem je čištění. Volte tedy správný čistič.

Jak se starat o kůži
KOUPÍTE 
V NAŠICH 

PRODEJNÁCH

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

59 999 Kč

Sedačky

U nás si vyberete snadno a rychle.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=seda%C4%8Dka+monako
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=seda%C4%8Dka+kora
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=seda%C4%8Dka+barx
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=seda%C4%8Dka+malpensa
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=monako+2


Francouzské lůžko poznáte na první pohled. Ihned vás totiž upoutá jeho vzhled.  
Typická jsou pro něj zvýšená čela, jejichž benefi tem je izolace od chladnější 
zdi. Navíc chrání nejen ji ale i váš spokojený spánek. Vyberte si ze široké OKAY  
nabídky ten pravý kus pro váš pokoj.

Francouzská lůžka

Optima
Š×V×H: 117×91×207 cm, plocha lůžka: 
110×200 cm, univerzální čelo, materiál: 
látka, pružinové jádro (280-0276/001)

10 999 Kč

Roya
Š×V×H: 122×91×211 cm, plocha lůžka: 
110×200 cm, materiál: látka, PUR 
pěna (885-0143/001)

12 999 Kč

Mary Petite
Š×V×H: 149×100×209 cm, levý a pravý roh, 
plocha lůžka: 140×200 cm, materiál: látka, 
bez matrace (164-0027/008)

11 999 Kč

110 110

240 240

130

240

Ademar
Š×V×H: 202×112×220 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
obsahuje 9-zónovou taštičkovou matraci a topper 
z HR (studené) pěny, materiál: látka (247-0007/001)

31 999 Kč

240

Rolf
Š×V×H: 200×115×209 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
boxspringová postel, vrchní taštičková matrace, spodní 
bonellova matrace a topper z PUR pěny, materiál: látka 
(247-0002/001)

32 999 Kč

Pokud si v posteli rádi „polenošíte“, kromě spánku si dopřejete snídani do peřin 
či četbu knihy, jistě oceníte polohovatelné postele. Jsou totiž vybaveny elektricky 
polohovatelným roštem, který vám dopřeje komfortní a ergonomicky správnou 
polohu. Výhodou je i to, že si poradí s těžšími matracemi větších rozměrů. 

Polohovatelné postele

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

Postele

Postele

https://www.jena-nabytek.cz/products/valenda-optima-110x200-s-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=mery+petite
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=roya
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


Boxspring postel je luxusní zvýšená postel s několika vrstvami matrací 
a čalouněným čelem. Typickým znakem bývá zvýšené lůžko sestavené ze dvou 
vrstev matrací a horního topperu. Takové lůžko je nejen komfortní a prostorné, 
ale spolehlivě se postará i o váš klidný spánek. 

Boxspring

Pohodlná, moderní a praktická, to vše se 
skrývá v posteli s elegantním názvem Claude. 
Prostorné čalouněné lůžko disponuje vysokým 
čelem, které poslouží nejen jako komfortní 
opěrka při čtení nebo snídani do postele, 
ale i jako praktická izolace od chladných 
stěn. Bytelná konstrukce navíc hravě zvládne 
nosnost i 240 kg, pohodlně se na ni tedy vyspí 
dvě osoby. 

Claude

Š×V×H: 184×112×210 cm,
systém boxspring, plocha lůžka: 
180×200 cm, včetně matrací 
a topperu, materiál: látka
(247-0001/001)

17 999 Kč

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ 
PRO VÁŠ INTERIÉR 

240

New Bolero
Š×V×H: 187×121×209 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
včetně topperu, boxspringová postel materiál: látka 
(885-0146/001) 

17 999 Kč

180
160

Leonard
Š×V×H: 184×115×215 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
včetně topperu, boxspringova postel, vrchní 7-zónová 
taštičková matrace, materiál: látka (247-0003/001)

25 999 Kč

200 240

Boxspring postele

Kromě možnosti dopravy, vám nábytek vyneseme až do bytu, kde jej smontujeme a starý zlikvidujeme.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/postel-boxspring-claude-180x200-tmave-seda-vc-matrace-a-topperu
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


180
160

180
160

Královské poležení vám dopřeje boxspringová 
postel Edward. Už na první pohled nikoho 
nepřekvapí, že patří do třídy extra kvalita, která 
v sobě snoubí honosnou velikost, maximální 
komfort a stylový design. 

Přepychovou postelí William by jistě 
nepohrdl ani následník trůnu. Kromě 
všech vlastnosti tolik oblíbených 
boxspringů, disponuje i stylově 
moderním vzhledem.

Královský komfort slibuje postel Charles, 
patřící do třídy nejvyšší kvality pro ty 
nejnáročnější. To slibuje prémiová 
konstrukce, nadstandardní materiály 
a výjimečný design.

Edward

William

Charles

Š×V×H: 215×151×212 cm, plocha 
lůžka: 200×200 cm, 27 cm vysoká 
pěnová matrace a topper 
z paměťové pěny (885-0148/001)

39 999 Kč

Š×V×H: 210×151×212 cm, plocha 
lůžka: 200×200 cm, 27 cm vysoká 
matrace a topper z paměťové pěny 
(885-0148/002)

39 999 Kč

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

25 999 Kč

Mezi přednosti boxspringové postele patří 
nejen komfortní a prostorné lůžko, ale 
i ergonomicky navržené čelo, očalouněné 
příjemnou látkou Salvador připomínající 
samet. 

Richard

Š×V×H: 198×139×220 cm, plocha 
lůžka: 180×200 cm, bonellové 
matrace, komfortní taštičkové 
matrace a topper z paměťové pěny, 
materiál: látka (885-0140/001)

29 999 Kč

220

220

260

260

200
200

×

200
200

×

Boxspring postele

Postele

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=charles
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=richard
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=edward
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=wiliam


Tina
Š×V×H: 97×43×207 cm, plocha lůžka: 90×200 cm, 
dekor/barva: buk, materiál: masiv (280-0242/004)

6 999 Kč

Noe
Š×V×H: 187×95×207 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
dekor/barva: buk, materiál: masiv (280-0539/002)

14 499 Kč

300

Suen
Š×V×H: 94×50×204 cm, plocha lůžka: 90×200 cm, 
materiál: LDTD, dekor/barva: ořech admiral 
(251-0010/007)

3 799 Kč

Avona
Š×V×H: 221×110×230 cm, plocha lůžka: 140×200 cm, 
materiál: LDTD, dekor/barva: dub sonoma tmavá 
(251-0010/004)

5 999 Kč

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

od 15 999 Kč

Vegas
Š×V×H: 187×89×207 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
materiál: masiv, dekor/barva: buk (280-0310/001)

od 9 499 Kč

240
CELÝ 
SET

Lima
Š×V×H: 205×70×95 cm, plocha lůžka: 90×200 cm, 
material: LDTD, dekor/barva:dub sonoma 
(909-1025/003)

od 3 399 Kč

Více 
rozměrů

Dřevěné postele

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

Vernal
skříň: Š: 120cm, postel: 160×200cm, komoda, 2 noční 
stolky, materiál: LDTD, dekor/barva: dub 
(251-0009/001)

7 499 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/ram-postele-lima-90x200-dub
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=suen
https://www.jena-nabytek.cz/products/loznicovy-komplet-avona-ram-postele-2-nocni-stolky-police-up
https://www.jena-nabytek.cz/products/ram-postele-tina-1-90x200-buk-masiv
https://www.jena-nabytek.cz/products/loznicovy-komplet-vernal-ram-postele-skrin-komoda-2-nocni-stolky
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=vegas
https://www.jena-nabytek.cz/products/drevena-postel-noe-180x200-buk
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=kars+2


Klidné spaní

Carolina
Š×V×H: 205×114×213 cm, plocha lůžka: 
180×200 cm, 9-zónová taštičková matrace 
a topper z PUR pěny (247-0008/001)

21 999 Kč

Leon
Š×V×H: 206×133×212 cm, plocha 
lůžka: 180×200 cm, materiál: látka, 
matrace z HR (studené pěny) 
a PUR pěny, vyztužená vrstvou 
z kokosového vlákna (280-0556/001)

42 499 Kč

Leticia
Š×V×H: 207×115×205 cm, plocha lůžka: 
180×200 cm, materiál: látka, matrace 
z HR (studené pěny) a PUR pěny, vyztužená 
vrstvou z kokosového vlákna (280-0555/001)

28 999 Kč

240 300300

Marc
Š×V×H: 205×114×213 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
boxspringova postel, vrchní 7-zónová taštičková matrace 
a topper z HR (studené) pěny, materiál: látka 
(247-0002/001)

24 999 Kč

Pokud si nemůžete vybrat materiál lůžka, zda dřevěné či čistě čalouněné, můžete zvolit 
příjemný kompromis, kombinaci obou. Nejen, že u postele si dopřejete měkkou 
a poddajnou svrchní část, ale i bytelnou oporu ze dřeva.

Spojení dřeva 
s čalouněnou postelí

Frederic
Š×V×H: 205×114×213 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
boxspringová postel, včetne topperu, vrchní 7-zónová taštičková 
matrace a topper z HR (studené pěny), materiál: látka 
(247-0006/001)

24 999 Kč

Lze
dokoupit 

noční 
stolek

Lze
dokoupit 

noční 
stolek

240240

Postele

Postele

Kombinace zemitých barev a přírodního materiálu dýchá pohodou a klidem. Postele 
Frederic a Marc jsou zárukou kvalitního spánku. Protože v ložnici strávíme podstatnou 
část života, je na místě dělat maximum pro to, abychom se ráno nevzbudili rozlámaní, 
nevyspalí a ještě se špatnou náladou. Dobře víme, že do kvalitní postele se vyplatí 
investovat, a zajistit si na dlouhá léta plnohodnotný spánek důležitý pro regeneraci 
organismu.

https://www.jena-nabytek.cz/products/postel-boxspring-frederic-180x200-seda-dub-vc-matrace-topperu-up
https://www.jena-nabytek.cz/products/postel-boxspring-marc-180x200-seda-dub-vc-matrace-topperu-a-up
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-carolina-180x200-tmave-seda-vc-mat-top-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=leticia
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=leon


Někdo rád při usínání cítí vůni dřevěného nábytku, někomu je naopak příjemnější 
měkké a poddajné prostředí. Proto raději sáhne po čalouněné posteli, jejíž 
výhoda spočívá právě v její konstrukci, jež je potažená tkaninou nebo eko kůží. 
Vítaným benefi tem je měkké čelo, které nabízí možnost pohodlného opření.

Čalouněné postele

Alexa
Š×V×H: 207×186×110 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
včetně matrace, materiál: látka (690-0098/001)

14 999 Kč

George
Š×V×H: 141×92×207 cm, plocha lůžka: 140×200 cm, 
materiál: látka (885-0046/002)

12 999 Kč

Alison
Š×V×H: 162×93×220 cm, plocha lůžka: 140×200 cm, 
včetně matrace, materiál: látka (885-0147/004)

14 999 Kč

Zofie
Š×V×H: 160×90×200 cm, plocha lůžka: 160×200 cm, 
materiál: látka (690-0043/004)

9 999 Kč

110 220

180 110
120
140

Komfort a styl! Prostorné lůžko nabízí i velkorysý 
úložný prostor pro potřebné uskladnění lůžkovin 
či ložního prádla. Trendy šedé provedení postele 
navíc nerušivě zapadne do většiny interiérů. 

Denholm

Š×V×H: 171×100×217, plocha lůžka: 
160×200 cm, materiál: látka 
(909-1167/003)

9 999 Kč

220

Čalouněné postele

JENA NÁBYTEK je už více než čtvrtstoletí významným prodejcem nábytku.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=%C4%8Daloun%C4%9Bn%C3%A9+postele
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-denholm-160x200-seda-vcetne-rostu-a-up
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-zofie-160x200-vc-matrace-a-up
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-george-140x200-hneda-vc-matrace-a-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=alison
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=postel+alexa


Vyberte si nábytek pohodlně na jednom místě a my už se 
o vše ostatní postaráme. Vše navíc rychle dopravíme. Nábytek 
vám vyneseme až do bytu, kde jej odborně smontujeme.

BEZSTAROSTNÝ SERVISBEZSTAROSTNÝ SERVIS

Vyberte si nábytek pohodlně na jednom místě a my už se 
o vše ostatní postaráme. Vše navíc rychle dopravíme. Nábytek 
vám vyneseme až do bytu, kde jej odborně smontujeme.

BEZSTAROSTNÝ SERVIS

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

15 999 Kč

Franz
Š×V×H: 362×87×287 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
včetně matrace, materiál: látka (280-0554/001)

21 999 Kč

Mary XXL
Š×V×H: 204×112×212 cm, plocha lůžka: 180×200 
cm, včetně matrace, materiál: látka (280-0559/001)

21 999 Kč

Nadstandardní postel Melissa se v okamžiku stane 
dominantou vaší ložnice. Lůžko pyšně spadá do kategorie 
extra kvalita zcela právem. Svým uživatelům zajistí vysoký 
komfort při odpočinku a přesto, že je postel potažena 
jemnou látkou, její bytelná konstrukce snese i 300 kg.

Melissa

Š×V×H: 194×107×221 cm, plocha 
lůžka: 180×200 cm, včetně 
matrace, materiál: látka 
(280-0545/001)

20 999 Kč

180
160

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

20 999 Kč

180
160

300

240

300 300
Lze

dokoupit 
noční 
stolek

Čalouněné postele

Postele

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=postel+carrie
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=postel+mary
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=melissa
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=franz
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=mary+xxl
https://www.jena-nabytek.cz/pages/reklamace-a-servis


Windsor
Š×V×H: 202×109×213 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
včetne matrace, materiál: látka (885-0086/001)

22 999 Kč

Victoria
Š×V×H: 192×113×220 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
včetně matrace, materiál: látka (164-0028/001)

25 999 Kč

Trent
Š×V×H: 194×122×221 cm, plocha lůžka: 180×200 
cm, včetne matrace, materiál: látka (885-0128/001)

26 999 Kč

Líbivá, komfortní a praktická. To je čalouněná postel 
Anne, spadající do kategorie třídy extra kvalita z řady 
HENRY STYLE. Luxusní čalouněné dvoulůžko o rozměrech 
180×200 cm si najde místo v každé ložnici díky neutrální 
šedé potahové látce. Ta konstrukci dodává měkkost 
a zároveň nehrozí poranění o tvrdou hranu postele. 

Luxusní čalouněné dvoulůžko českého výrobce si jistě 
oblíbíte. Díky příjemně krémovému potahu, vytvoří 
v interiéru čisté a útulné prostředí. Elizabeth nabízí mimo 
jiné nadstandardně 152 cm vysoké čelo, jehož detailní 
prošívání činí nábytek ještě stylovějším. Celkový design 
pak doplňují nožky z masivního bukového dřeva.

Anne

Elizabeth

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

24 999 Kč

Š×V×H: 193×152×212 cm, plocha 
lůžka: 180×200 cm, včetně 
matrace, materiál: látka 
(164-0029/001)

31 999 Kč

Rory
Š×V×H: 191×116×213 cm, plocha lůžka: 180×200 cm, 
včetně matrace, materiál: látka (885-0129/001)

22 999 Kč

220 220

240 220

240

260

180
200

160
180

Čalouněné postele

JENA NÁBYTEK provozuje rozsáhlou síť kamenných prodejen v České republice.

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=windsor
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=postel+rory
https://www.jena-nabytek.cz/products/calounena-postel-anne-180x200-seda-vc-matrace-pol-rostu-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=victoria
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=postel+trent
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=postel+elizabeth


Postele

Postele

Don XXL
Š×V×H: 217×84×157 cm, materiál potahu: látka 
mikrofáze, komfortní matrace (164-0010/001)

6 999 Kč

Iva
Š×V×H: 80×38×200 cm, celočalouněná, materiál: 
látka, molitanová matrace (690-0059/004)

3 999 Kč

Dana
Š×V×H: 90×42×202 cm, celočalouněná, materiál: 
látka, pružinová matrace (690-0095/004)

4 999 Kč

Niko
Š×V×H: 94×93×209 cm, materiál rámu/roštu: 
práškovaná ocel/dřevo, barva: černá (909-1167/001)

2 999 Kč

Harry
Š×V×H: 90×57,5×200 cm, materiál: látka, taštičková 
matrace, nadstandardní výška 57,5 cm
(247-0010/001)

6 499 Kč

Beatrix
Š×V×H: 122×110×210 cm, lamelový rošt, materiál 
rámu/roštu: práškovaná ocel/dřevo (909-1170/003)

4 499 Kč

110 100

Už název dává tušit, že na posteli Jasmína se vám 
bude spát skoro jako v pohádce Tisíce a jedné noci. 
I přes romantický název, jistě potěší pevná a odolná 
konstrukce s nosností až 130 kg.

Jasmina

Š×V×H: 89×99×210 cm, lamelový 
rošt, materiál rámu/roštu: 
práškovaná ocel/dřevo
(909-1170/002)

3 999 Kč

130

130 100

100 130

https://www.jena-nabytek.cz/products/kovova-postel-niko-90x200-cerna-bez-matrace
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=iva
https://www.jena-nabytek.cz/products/kovova-postel-jasmina-90x200-bila-bez-matrace-a-up
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=dana
https://www.jena-nabytek.cz/products/valenda-harry-90x200-seda-s-tastickovou-matraci-vc-up
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=don+xxl


Matrace

Matrace

Ač se to nezdá, je to pravda. Důležitým parametrem není pouze cena. Vybíráte 
totiž hlavě podle tuhosti, nosnosti, výšky ale především rozměrů. V dnešní době 
si tu pravou vybere opravdu každý. Mějte na paměti, že v posteli strávíte 
až třetinu života, buďte tedy při výběru nejen matrace, ale i třeba roštu více 
než zodpovědní. 

Luxusní matrace nemusí být drahé

Pontos
Š×V×H: 90×25×200 cm, oboustranná, 
pěnová, 7 zónová matrace, pratelný potah, 
3D profilace (480-0354/002)

od 6 199 Kč

135 25 cm

Anteros Coco
Š×V×H: 90×24×200 cm, taštičkové jádro, 
PUR pěna, kokosová vrstva, pratelný 
potah, 9 anatomických zón 
(247-0012/002)

6 499 Kč

130 24 cm

Morfeus
Š×V×H: 90×24×200 cm, pěnová matrace, vrstva kokosu, 
pratelný potah (480-0356/002)

od 7 399 Kč

150 24 cm

Anteros High R
Š×V×H: 90×24×200 cm, taštičková matrace 
s HR (studenou) pěnou na obou stranách, 
pratelný potah, 7 anatomických zón, 
materiál: látka (247-0012/001)

6 799 Kč

130 22 cm

Hefaistos
Š×V×H: 80×25×200 cm, taštičková matrace, PUR pěna, 
paměťová pěna, pratelný potah (400-0148/001)

od 8 699 Kč

130 25 cm

Plánujete rekonstrukci, přestavbu, nebo nový obývák? Vše už máte 
vybrané, ale nejste si jistí, jak vše bude v reálu vypadat? Proto jsme 
pro vás připravili novinku v podobě 3D vizualizace produktu. Vámi 
vybraný kus nábytku si tak můžete prohlédnout přímo u vás doma. 

NAVRHNI 
SVŮJ INTERIÉR
VYBER PRODUKT – VYFOŤ MÍSTO – VIZUALIZUJ

Plánujete rekonstrukci, přestavbu, nebo nový obývák? Vše už máte 
vybrané, ale nejste si jistí, jak vše bude v reálu vypadat? Proto jsme 
pro vás připravili novinku v podobě 3D vizualizace produktu. Vámi 
vybraný kus nábytku si tak můžete prohlédnout přímo u vás doma. 

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=matarce
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=pontos
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-anteros-coco-90x200x24-cm
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-anteros-high-r-90x200x22-cm
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=morfeus
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=hefaistos
https://www.jena-nabytek.cz/pages/navrhni-svuj-interier


Matrace

Matrace

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

2 299 Kč

100 14 cm

Orfeus XL
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×18×200 cm, pěnová 
matrace, každá strana s rozdílnou tuhostí, pratelný potah 
(400-0153/001)

od 3 399 Kč

130 18 cm

Nyx
Š×V×H: 90×18×200 cm, pěnová matrace, každá strana 
s rozdílnou tuhostí, pratelný potah (400-0156/001)

4 999 Kč

+

130 18 cm

Air Eco kokosová
Š×V×H: 90×16×200 cm, kokosová vrstva, 
PUR pěna, pružinové jádro (247-0011/002)

2 999 Kč

130 16 cm

Talos
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×18×180 cm, pěnová 
matrace, jádro z flexifoam pěny, pratelný potah 
(480-0352/001)

od 3 799 Kč

115 18 cm

Artemis
Š×V×H: 80/90/120/140/160/180×20×200 cm, 
taštičková matrace, vrstva z paměťové pěny, 
matracovina z Aloe Vera (400-0145/002)

od 4 299 Kč

110 20 cm

Air Eco pružinová
Š×V×H: 90×14×200 cm, PUR pěna, pružinové jádro 
(247-0011/001)

2 299 Kč

130 14 cm

Hyperion Wool
Š×V×H: 90×18×200 cm, oboustranná, potah matrace 
v provedení letní (bavlna – studenější strana) a zimní 
(vlna – teplejší strana), 7 anatomických zón, taštičkové 
jádro (247-0009/002)

3 799 Kč

130 18 cm

https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-hermes-komprimovana-90x200x14
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-air-eco-90x200x14
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-air-eco-90x200x16-kokos
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=orfeus+xl
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=talos
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-hyperion-wool-90x200x18-cm
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=artemis
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-nyx-1-1-90x200x18


Matrace

V JENA NÁBYTEK pro vás vybíráme to nejlepší a garantujeme nejnižší ceny.

Pallas Visco 500
Š×V×H: 90×21×200 cm, paměťová a studená pěna, 
722 taštičkových pružin, taštičkové jádro, pratelný 
potah, 7 anatomických zón (247-0013/002)

7 999 Kč

Pallas Latex 500s
Š×V×H: 90×19×200 cm, taštičkové jádro, 722 taštičkových 
pružin, vrstva latexu na obou stranách matrace, pratelný 
potah, 7 anatomických zón (247-0013/001)

7 999 Kč

Anteros Latex 
Š×V×H: 90×26×200 cm, oboustranná, PUR pěna, 
taštičkové jádro, vrstva latexu a kokosu, pratelný 
potah, 9 anatomických zón (247-0012/003)

7 799 Kč

130 130

130

Občas se stane, že vám přestane spací plocha vyhovovat. Zdá se vám příliš 
měkká nebo tvrdá. Ať už tak či onak, pomoc je na dosah. Snadné a cenově 
nenáročné řešení nabízí topper. Jedná se o krycí podložku, která příjemně pruží 
a může naplnit vaše očekávání o tvrdší, nebo naopak měkčí spací ploše. Výhoda 
topperu spočívá v jeho snadné manipulovatelnosti a údržbě. Navíc se jedná 
i o ekonomické řešení, které prodlužuje nábytku životnost.

Co je to topper

Niobe
Š×V×H: 180×5×200 cm,
materiál: PUR pěna
(400-0149/006)

od 3 399 Kč

Jádro topperu tvoří BodyCare pěna s otevřenou 
buněčnou strukturou, které přispívá k lepší ventilaci 
vlhkosti během spánku. Druhá vrstva obsahuje 
paměťovou pěnu. Celý topper je potažen kvalitní 
matracovinou obsahující výtažky Aloe Vera. 

Niobe

Hyperion
Š×V×H: 90×29×200 cm, oboustranná, 9 anatomickych zón, 
taštičkové jádro, vrstva latexu a kokosu, pratelný potah 
(247-0009/001)

7 999 Kč

13026 cm

19 cm

29 cm

21 cm

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-anteros-latex-90x200x26-cm-latex
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-hyperion-90x200x29-latex-kokos
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-pallas-latex-500s-90x200x19-cm
https://www.jena-nabytek.cz/products/matrace-pallas-visco-500s-90x200x21-cm
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=niobe


Kuchyně

Kuchyně

Aurelia bílá, vysoký lesk
délka: 240 cm, lakovaná (245-0003/010)

Aurelia modrá, mat
Š×V: 240×180 cm, roh levý, lakovaná, vysoká skříň 
na troubu a MWO (245-0003/029)

Aurelia černá, vysoký lesk
délka: 180 cm, lakovaná (245-0003/006)

Aurelia mocca, vysoký lesk
délka: 300 cm, lakovaná, vysoká skříň na troubu 
a MWO (245-0003/021)

Program Aurelia
od 19 999 Kč  

https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky


Kuchyně

K nákupu kuchyně kompletní sety se spotřebiči. 

Aurelia černá, vysoký lesk
délka: 300 cm, lakovaná, vysoká skříň na troubu a MWO 
(245-0003/022)

Aurelia šedá, vysoký lesk
Š×V: 240×180 cm, roh pravý, lakovaná, vysoká skříň 
na troubu a MWO (245-0003/032)

Aurelia grafit, mat
délka: 240 cm, lakovaná (245-0003/016)

Aurelia zelená, mat
Š×V: 240×180 cm, roh levý, lakovaná, vysoká skříň na troubu 
a MWO (245-0003/037)

Luxusní kuchyň Aurelia je hrdou součástí premiérové řady HENRY STYLE. 
Vyznavače čistých linií jistě potěší lakované plochy, které v interiéru působí 
velmi vkusným dojmem. Nejsou však pouze estetickým, ale především 
praktickým doplňkem. Tato vlastnost zaručuje výbornou odolnost a dlouhou 
životnost. Navíc, díky širokému spektru barevného provedení, si vybere 
každý. Za zmínku jistě stojí i libovolná kombinovatelnost skříněk, jež navíc 
disponují tichým dovíráním. Samozřejmostí je také velkorysý úložný prostor. 

Lakovaná kuchyně Aurelia

Aurelia bílá, mat
délka: 180 cm, lakovaná 
(245-0003/001)

Program Aurelia
od 19 999 Kč  

Kuchyně, které u nás najdete, jsou nejen symbolem 
kvality, výborné odolnosti a vkusného designového 
provedení. Zakládáme si i na velikosti úložného 
prostoru, pracovní plochy a správné ergonomii, 
která zajistí úsporu času i námahy.

Lakovaná kuchyně Aurelia

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchynske-linky


Dřevěné postele

Kuchyně

Kuchyně

Luxusní kuchyňské linky z Německa, jsou součástí prémiové řady HENRY STYLE. 
Vybírat lze hned z několika barevných a prostorových provedení, všem je však 
společná špičková kvalita použitých materiálu a konstrukčních prvků, vyšší 
pracovní plocha, spolehlivé kování Blum nebo nadčasový design.

Buďte pánem kuchyně 

Eugenie
Š×V: 275×185 cm, bílá vysoký lesk, lak, kování BLUM, 
horní skříňky TIP-on (455-0005/006)

69 999 Kč

Cappuccina
Š×V: 300×240 cm, dekor cappuccino, kování BLUM
(455-0008/003)

51 999 Kč

Zirconia
délka: 320 cm, světlý dub, kování BLUM
(455-0009/001)

38 999 Kč

Betany
Š×V: 230×180 cm, magnolie bílá, kování BLUM
(455-0007/004)

37 999 Kč

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

K NÁKUPU KUCHYNĚ
KOMPLETNÍ SETY SE SPOTŘEBIČI

V JENA NÁBYTEK si snadno a rychle vyberete, vše máte navíc prakticky 
po ruce. Při výběru nábytkového setu do kuchyně, jej můžete rovnou 
dovybavit i vhodným elektrem. Kromě široké nabídky kuchyní, 
pro vás máme i ledničky, myčky či sporáky.

+

https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-betany-levy-roh-230x180-cm-magnolie-bila
https://www.jena-nabytek.cz/products/kuchyne-zirconia-320-cm-svetly-dub
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-cappuccina-pravy-roh-300x240-cm-hneda
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-eugenie-pravy-roh-260x180-bila-vysoky-lesk-lak
https://www.jena-nabytek.cz/collections/kuchyne-a-jidelny


Kuchyně

Vyberte si nábytek pohodlně na jednom místě a my se o vše ostatní postaráme.

Evelin
Š×V: 220×160, levý roh, dekor: magnolie (198-0004/002)

od 9 999 Kč

Jorica
Š×V: 270×190 cm, pravý roh, dekor: dub artisan
(198-0002/003)

od 9 999 Kč

Mindy
délka: 320 cm, šedá mat (198-0003/003)

od 14 499 Kč

Felicita
Š×V: 300×180 cm, pravý roh, dekor: šedá, dub lefkas 
(198-0005/005)

od 13 399 Kč

Vicky white
Š×V: 290×180 cm, levý roh, bílá vysoký lesk 
(198-0008/002)

od 15 999 Kč

Paloma new
260 cm, dub sonoma (245-0001/001)

6 999 Kč

Moderní, elegantní a především praktická. To jsou tři hlavní 
vlastnosti oblíbené kuchyně Brick. Kombinace neutrálních 
barev s přírodním dekorem dub craft, působí v kuchyni svěžím 
a nerušivým dojmem. Dolní skříňky disponují systémem 
tlumeného zavírání, který zamezí nechtěnému bouchání dvířek 
a významně tak snižuje opotřebovanost nábytku.

Brick

Š×V: 300×182 cm, dekor: černá 
lesk/craft
(157-0490/003)

29 999 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/kuchyne-paloma-new-260-cm-dub-sonoma
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-evelin-levy-roh-220x160-cm-magnolie-orech
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-jorica-pravy-roh-270x190-cm-dub-artisan
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-felicita-pravy-roh-300x180-cm-seda-dub-lefkas
https://www.jena-nabytek.cz/products/kuchyne-mindy-320-cm-seda-mat
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-vicky-white-levy-roh-290x180-cm-bila-vysoky-lesk
https://www.jena-nabytek.cz/products/rohova-kuchyne-brick-levy-roh-300x182-cm-cerna-lesk-craft


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

1 799 Kč

Kuchyně, židle a jídelní sety

Kuchyně

Jacek
Š×V×H: 44×97×41 cm, materiál: dub sonoma, eko kůže 
(909-0980/087)

1 499 Kč

Diego
Š×V×H: 47×99×56 cm, materiál: bukové dřevo/látka 
(909-1134/001)

1 799 Kč

110

100

K70
Š×V×H: 50×98×41 cm, dekor: černá, materiál: 
chrom/eko kůže (909-0582/003)

899 Kč

Grede
Š×V×H: 45×86×48 cm, materiál masiv, látka
(224-0071/004)

2 199 Kč

100

Mila
Š×V×H: 46×95×52 cm, kovová konstrukce, materiál: 
buk/černý kov/plast (780-2069/002)

699 Kč

110

Vian
Š×V×H: 56×84×52 cm, materiál: ocel, dřevo, látka 
(224-0067/005)

2 899 Kč

120

125

Medal
Š×V×H: 34×80,5×47 cm, materiál: masiv, látka 
(224-0073/001)

2 099 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=mila
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=k70
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-zidle-jacek-bila-dub-sonoma
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-zidle-diego-hneda
https://www.jena-nabytek.cz/products/barovy-stolek-cuba-libre-bila-dub-sonoma
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=medal
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=grede
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=vian


Kuchyně, židle a jídelní sety

Důležitým místem v domácnosti je i jídelní stůl, kde se setkáváme s celou rodinou.

Raul
Š×V×H: 120×75×70 cm, materiál: kov dřevo, dekor: dub 
sonoma, šedá (214-0001/017)

3 299 Kč

Halifax
Š×V×H: 160×76×90 cm, dekor: beton, materiál: 
MDF, práškovaná ocel (909-1083/001)

6 499 Kč

Rusel
Š×V×H: 150×76×85 cm, deska z masivu, dekor: buk 
(280-0549/001)

7 699 Kč

Agil
Š×V×H: 135×76×80 cm, vysoký lesk materiál: MDF 
(780-2083/001)

3 799 Kč

Arden
Š×V×H: 110×110×75 cm, dekor: černý 
mramor, materiál: LDTD/ocel (248-0006/001)

3 999 Kč

Sandor
Š×V×H: 160-220×75×90 cm, rozkládací, dekor: bílý lak, 
stříbrná, nerezová ocel, lakovaná MDF (909-0978/031)

14 699 Kč

Lory
Š×V×H: 100×76,5×70 cm (stůl), Š×V×H: 45×95×55 cm (židle), 
materiál: lamino, masivní dřevo/látka (224-0066/002)

7 599 Kč

Venus
Š×V×H: 150×76,5×80 cm (stůl), Š×V×H: 45×95×55 cm 
(židle), rozkládací, materiál: lamino, masivní dřevo/
látka (224-0069/001)

16 229 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-set-raul-4x-zidle-1x-stul-dub-sonoma-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-stul-agil-bila
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-stul-arden-110x110-cm-cerna
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-stul-halifax-160x90x76-cm-beton-cerna
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-set-lory-bila-dub-lefkas-seda
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-stul-rusel-buk
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-stul-sandor-160-220x90-cm-bily-lak-stribrna
https://www.jena-nabytek.cz/products/jidelni-set-venus-bila-cerna-seda


Dětský pokoj

Dřevěný nábytek

Studentský 
pokoj 
Ať už dětský nebo studentský 
pokoj, hlavně musí být světlý 
a rychle „ukliditelný“. Nabízíme 
širokou škálu nábytku, se 
kterým vkusně a přitom levně 
vybavíte celou místnost. Doplnit 
ji můžete množstvím úložného 
prostoru, včetně komod, 
knihovny či úložného prostoru 
pod postelí. Výsledkem bude 
stylově sladěný prostor 
pro povinnosti i zábavu.

Studenstký set Kenny
1  Skříň rohová (121-0435/001) 7 399 Kč  2 Skříň 2D2S (121-0435/002) 4 999 Kč  
3 Regál (121-0435/003) 1 999 Kč  4 Skříň (121-0435/004) 3 799 Kč  5 Komoda D2S (121-0435/005) 

3 499 Kč  6 Komoda 4S (121-0435/006) 3 499 Kč  7 Psací stůl (121-0435/007) 2 299 Kč  
8 Noční stolek (121-0435/008) 1 899 Kč  9 Postel (121-0435/009) 5 999 Kč

Caboto
Š×V×H: 33×144×139 cm, materiál: LDTD 
(909-0938/001)

od 1 999 Kč

Tommy
Š×V×H: 88×60×164 cm, plocha lůžka: 80×160 cm, 
material: masiv, dekor: borovice (909-1166/001)

od 3 899 Kč

80

Selina
Š×V×H: 87×144×197 cm, včetně matrace, plocha 
lůžka: 80×190 cm, material: masiv, dekor: borovice 
(909-0633/002)

od 8 999 Kč

100

Maugli
Š×V×H: 88×173×165 cm, plocha lůžka: 80×160 cm, 
material: masiv, dekor: borovice (909-1171/001)

od 4 199 Kč

220

1
2

3

5

6

7

8
9

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=set+kenny
https://www.jena-nabytek.cz/products/caboto-regal-bila
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=maugli
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=selina


NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU

Obývací stěny

Vybavte místnost stylovou a moderní nábytkovou sestavou. 

1

2

3

4

Program Duras
1  Komoda Duras (121-0006/007) 4 999 Kč  2 Obývací stěna Duras (121-0006/005) 7 399 Kč  3 Vysoká 

komoda Duras 121-0006/006) 4 499 Kč  4 Konferenční stolek Duras (121-0006/008) 1 999 Kč 
7 399 Kč  3 Vysoká 

1 999 Kč 

Lodve
Š×V×H: 163×163×42 cm, materiál: LDTD, dekor: old 
style (251-0008/001)

1 999 Kč

Saala
Š×V×H: 320×194×47 cm, materiál: MDF, dekor korpusu: 
dub, dekor předních ploch bílý lesk (911-0005/002)

od 15 499 Kč

Hugo
Š×V×H: 220×175×42 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
sonoma (121-0234/002)

od 4 599 Kč

New Erin
Š×V×H: 200×170×35 cm, materiál: LDTD, dekor: 
bílá/černá (244-0001/001)

od 2 699 Kč

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/obyvaci-stena-lodve-old-style
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=new+erin
https://www.jena-nabytek.cz/products/obyvaci-stena-saala-2-dub-monument-korpus-bily-lesk-fronty


Skříně

Dřevěný nábytek

Moritz
Š×V×H: 120×234×120 cm, členěný úložný prostor, 
dekor: bílá, materiál: LDTD (735-0256/141)

od 5 699 Kč

Více 
rozměrů

Multi
Š×V×H: 250×215×61 cm, materiál: LDTD, dekor: dub sonoma 
(157-0412/006)

od 7 899 Kč

Více 
rozměrů

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

od 7 999 Kč

Více 
rozměrů

Oslo
Š×V×H: 250×215×61 cm, dekor: dub sonoma, 
material: LDTD (157-0411/006)

od 7 699 Kč

Více 
rozměrů

Argos
Š×V×H: 235×220×61 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
wotan (314-0009/005)

od 7 499 Kč

Více 
rozměrů

Letia
Š×V×H: 204×214×62 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá/
dub artisan (148-0321/003)

od 8 999 Kč

Více 
rozměrů

Dimona
Š×V×H: 150×214×63 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá 
(148-0323/001)

od 11 499 Kč

Více 
rozměrů

Kavita
Š×V×H: 204×214×62 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá 
barva (148-0320/003)

od 12 499 Kč

Více 
rozměrů

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=moritz
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=argos
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=oslo
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=multi
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=sofia
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=letia
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=dimona
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=kavita


Komody

Úložného prostoru není nikdy dost, tak si vyberte vhodnou komodu, skříň nebo úložný box.

Link
Š×V×H: 140×87×42 cm, materiál: LDTD, dekor: dub sonoma 
(121-0131/002)

od 4 999 Kč

Lozano
Š×V×H: 220×88×41 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
sonoma (157-0521/009)

6 399 Kč

Kava
Š×V×H: 190×95×32 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
sonoma/bílá (314-0013/001)

4 499 Kč

Duva
Š×V×H: 180×80×37 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
(148-0319/041)

od 4 499 Kč

Sens
Š×V×H: 140×78×40 cm, materiál: MDF, dekor: bílá/černá, 
nožky: dřevo (238-0008/003)

7 499 Kč

Tortoli
Š×V×H: 100×85×40 cm, materiál: LDTD, 
dekor: grafit (148-0327/005)

od 2 999 Kč

New Hugo
Š×V×H: 179×74,5×42 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá 
(244-0003/001)

od 3 999 Kč

New Hanno
Š×V×H: 156×83,6×35 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
sonoma (244-0006/001)

od 3 199 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=tortoli
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=hanno
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=new+hugo
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=duva
https://www.jena-nabytek.cz/products/komoda-kava-dub-sonoma-bila
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=link
https://www.jena-nabytek.cz/products/komoda-lozano-4x-dvere-4x-zasuvka-sonoma
https://www.jena-nabytek.cz/products/komoda-sens-bila-cerna-1


Botníky

Dřevěný nábytek

Aster
Š×V×H: 240×190×35 cm, materiál: LDTD,
dekor: dub wotan, bílá (314-0033/004)

7 799 Kč

Primo
Š×V×H: 110×200×34 cm, materiál: LDTD, MDF,
dekor: bílá/dub riviera (148-0310/011)

4 399 Kč

Lance
Š×V×H: 60×190×29 cm, materiál: LDTD, dekor: 
sonoma tmavá (251-0010/021)

1 299 Kč

Stella
Š×V×H: 135×197×34 cm, materiál: LDTD, MDF,
dekor: bílá/dub riviera (148-0312/003)

4 899 Kč

Monti
Š×V×H: 80×180×34 cm, materiál: LDTD, dekor: dub sonoma 
(148-0313/001)

od 2 299 Kč

Green
Š×V×H: 90×195×34 cm, materiál LDTD, dekor: dub 
sonoma (148-0315/002)

od 3 999 Kč

Fonte
Š×V×H: 69×36×120 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
wotan/grafit (244-0010/002)

od 2 199 Kč

Scala
Š×V×H: 90×185×29 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
sonoma (251-0002/001)

od 3 799 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/products/predsinovy-set-lance-sonoma-tmava
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=fonte
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=monti
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=st%C4%9Bna+Scala
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=green
https://www.jena-nabytek.cz/products/predsinovy-set-primo-dub-riviera
https://www.jena-nabytek.cz/products/predsinovy-set-stella-dub-riviera
https://www.jena-nabytek.cz/products/predsinovy-set-aster-dub-wotan-bila


Psací stoly

V JENA NÁBYTEK máme pro vás i širokou nabídku psacích, jídelních nebo konferenčních stolů.

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

2 999 Kč

Bent
Š×V×H: 112×77×91 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
sonoma/bílá (251-0010/012)

od 2 799 Kč

Celia
Š×V×H: 94×140×43 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá 
(909-1178/008)

2 999 Kč

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

od 3 999 Kč

Lozano
Š×V×H: 120×75×65 cm, materiál: LDTD, 
dekor: sonoma (157-0521/008)

3 299 Kč

Yukon
Š×V×H: 110×75×50 cm, materiál: LDTD, dekor: sonoma, 
nožky: dřevo (690-0099/002)

od 1 449 Kč

Jerico
Š×V×H: 120×120×64 cm, materiál: LDTD/ocel, dekor: dub 
sonoma/černá (909-0016/009)

od 1 799 Kč

Niklas
Š×V×H: 90×72×48 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá 
(745-0151/002)

od 3 199 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=yukon
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=jerico
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=bent
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=dagun
https://www.jena-nabytek.cz/products/toaletni-stolek-celia-bila
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=niklas
https://www.jena-nabytek.cz/products/psaci-stul-lozano-sonoma
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=tungo


Konferenční stolky

Dřevěný nábytek

Laura
Š×V×H: 108,6×53×61,4 cm, materiál: LDTD, 
dekor: dub grande (121-0010/010)

3 299 Kč

Gete
Š×V×H: 67×49,4×67 cm, materiál: LDTD, dekor: dub 
artisan (314-0030/001)

od 999 Kč

New Kwadro
Š×V×H: 110×35,4×65 cm, materiál: LDTD, dekor: bílá 
(244-0002/001)

od 1 299 Kč

Stenet
Š×V×H: 45×45×50 cm, materiál: sklo/ocel, dekor: 
zlatá/mramor (248-0018/008)

3 590 Kč

Selvan
Š×V×H: 70×42×70 cm, materiál desek: MDF/kov, 
dekor desek: bílá (723-0004/014)

od 2 799 Kč

Více 
rozměrů

Flox
Š×V×H: 120×60×70 cm, rozkládací, materiál LDTD, 
dekor: dub artisan/antracit (243-0005/004)

od 9 999 Kč

Porti
Š×V×H: 110×50×65 cm, rozkládací, materiál: LDTD, 
dekor: bílá (243-0002/001)

od 5 199 Kč

Benato
Š×V×H: 110×40×60 cm, dekor: černá, materiál: MDF/ocel 
(248-0002/019)

od 1 899 Kč

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=gete
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=new+kwadro
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=Konferen%C4%8Dn%C3%AD+stolek+Benato
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=selvan
https://www.jena-nabytek.cz/products/konferencni-stolek-laura-2xzasuvka-dub-grande-piskovy-matera
https://www.jena-nabytek.cz/products/set-konferencnich-stolku-stenet-kruh-bila-zlata
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=porti
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=flox


Programy

Nábytková sestava vám prakticky a designově vybaví místnost.

1

1

3

3

4

2

2

Program Laura
1  Skříň: 4× dvěře, 2× zásuvka (121-0010/001) 13 999 Kč  2 Postel 160×200 (121-0010/002) 7 999 Kč  3 Noční stolky, LED 

(121-0010/003) 4 499 Kč  4 Komoda, 4× zásuvka, 1× dveře (121-0010/009) 5 199 Kč  5 Konferenční stolek (121-0010/010) 

3 299 Kč  6 Vitrína LED (121-0425/001) 5 599 Kč  7 Vitrína nízká LED (121-0425/002) 6 599 Kč  8 TV stolek 

(121-0426/001) 3 899 Kč  9 Komoda: 2× dveře, 3× zásuvka (121-0427/001) 4 699 Kč

Program Xelo
1  Skříň: materiál: LDTD, včetně LED osvětlení v rámu, 3× dvěře, 3× zásuvka (121-0399/001) 15 999 Kč  2 Postel, 160×200 cm, 

2× stolek (121-0399/005) 7 999 Kč  3 Komoda: 4 zásuvky, 92,6×90×40,5 cm (121-0399/007) 2 799 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=program+laura
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=xelo
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NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 
SEDAČEK, POSTELÍ A KUCHYNÍ
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1
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6

2

Program Primo
1  Obývací komoda, 3 zásuvky, 2 dveře (148-0310/001) 4 899 Kč  2 TV stolek (148-0310/004) 3 199 Kč  3 TV stolek

(148-0310/003) 2 399 Kč  4 Nástěnná police (148-0310/005) 649 Kč  5 Obývací vitrína (148-0310/006) 3 799 Kč
6 Obýváková vitrína (148-0310/009) 4 499 Kč  7 Obývací skříň, 2 zásuvky, 2 dveře (148-0310/008) 4 999 Kč 

JENA NÁBYTEK je největší sítí prodejen nábytku v České republice. 
Našim zákazníkům se snažíme být neustále nablízku, proto dále 
rosteme a expandujeme

Největší síť 
prodejen nábytku 
v ČR

JENA NÁBYTEK je největší sítí prodejen nábytku v České republice. 

Nakupujte jednoduše online na jena-nabytek.cz nebo na více něž 100 OKAY prodejnách v České republice.
Platnost letáku 1. 3. – 30. 9. 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 1. 3. 2022. 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 Každodenní spaníÚložný prostor Kůže Německá kvalitaRozklad

https://www.jena-nabytek.cz/
https://www.jena-nabytek.cz/search?type=product%2Cpage%2Carticle&q=primo
https://www.jena-nabytek.cz/pages/prodejny-a-vydejny



