
značkový drevený nábytoktajga



TRIBYT, s.r.o.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV
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telefón/fax: +421 41/72 32 551
mobil: 0908 931 936
web: http://www.tribyt.sk
e-mail: tribyt@tribyt.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Nedeľa: Zatvorené

Korpusy skriniek, knižníc, pláty stolov a doplnky sú vyrábané z drevotrieskovej dosky hrúbky 19 a 26 mm s povrchom z prírodnej dyhy. Chrbát tvorí 
drevovláknitá 3,5 mm doska. Predné plochy a podnože stolov tvorí masívne drevo z priebežných lamiel. Povrchová úprava je prevedená ekologickými 
vodouriediteľnými moridlami a lakmi. Komfortné zatváranie dverí umožňujú kvalitné pánty s tlmením značky Blum s doživotnou zárukou (detail č.1).
Pre zaistenie trvalej stability dvierok sú na vnútornej strane pripevnené drevené výstuhy (detail č. 2). Korpusy zásuviek sú opatrené výsuvmi s tlmením 
(detail č. 3) a sú vyrábané z laminovanej drevotrieskovej dosky. Nerovnosť podlahy odstraňuje nastaviteľný prvok soklov. Závesný systém skriniek a políc 
je dodávaný štandardne. Sklenené police o hrúbky 6 mm s leštenou hranou je možné doplniť za príplatok LED klipsovým osvetlením. Sklenené dvierka sú 
vyplnené bezpečnostným kaleným sklom. Kovovú úchytku je možné vybrať v prevedení matnom alebo v prevedení lesklého chrómu. Rozťahovací systém 
stolov je synchrónny a je opatrený poistkou. Kvalitné kovanie zabezpečuje vysokú pevnosť postelí, nosný systém roštu v posteli je výškovo nastaviteľný.
Tovar je dodávaný v demonte. 

Váš predajca:

AST.01 AST.02

AST.03 AST.04

matná

chróm detail 3 detail 2

detail 1

tajgaznačkový drevený nábytok

Nadčasové, účelné a detailné 
opracovanie masívneho dreva 
umožňuje vyniknúť priamym lí-
niám sektorového nábytku Tajga 
a to ho predurčuje na vytvorenie 
nádherného prostredia obývacích 
izieb a jedální.

Tajga je vyrábaná z bukového 
a dubového dreva (dub divoký) 
v prevedení priebežného masívu 
na predných plochách a dĺžkovo 
nadpájaného masívu na horných 
dnách prípadne bočných a vnú-
torných prvkoch. Tajgu je možné 
objednať podľa náročnosti klienta 
v troch variantách prevedeniach 
materiálu – lamino/masív alebo 
dyha/masív alebo celomasív. Tajga 
je produkovaná v prírodnom alebo 
farebnom prevedení podľa vzor-
kovnice. Novinkou je povrchová 
úprava dubového dreva tvrdými 
olejovými voskami, ktoré ešte viac 
zvýrazňujú krásu a jedinečnosť 
duba. Použité sú vysokokvalitné 
kovania zásuviek s tlmením, tvr-
dené sklá a kovové úchytky podľa 
výberu klienta. Príjemnú atmosfé-
ru dopĺňajú LED osvetlenia v hor-
ných dnách, ktoré sú dodávané 
za príplatok aj vo verzii diaľko-
vého ovládania. Široká škála prv-
kov v rôznych šírkach a hĺbkach 
uspokojí nároky každého zákaz-
níka. Tajgu je možné kombinovať 
s niektorými prvkami výrobného 
programu Arena a Linea (knižnice, 
stoličky, TV prvky atď.) Tovar je 
dodávaný v zmontovanom stave 
s trojročnou zárukou.
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ZRK1 - šírka   89 cm
ZRK2 - šírka 113 cm

PZ 01 - šírka   52 cm
PZ 02 - šírka   64 cm
PZ 03 - šírka   89 cm
PZ 04 - šírka 113 cm
PZ 05 - šírka 127 cm
PZ 06 - šírka 151 cm

2305 - š.127 cm   h. 40 cm
2306 - š.127 cm   h. 50 cm
2307 - š.163 cm   h. 40 cm
2308 - š.163 cm   h. 50 cm

KS01 700 x 700 mm
KS02 800 x 800 mm
KS03  900 x 900 mm
KS04 1 200 x 600 mm

SP01 800 x 800 mm
SP02 900 x 900 mm
SP03 1 200 x 800 mm
SP04 1 200 x 900 mm
SP05 1 400 x 800 mm

SP06 1 400 x 900 mm
SP07 1 600 x 800 mm
SP08 1 600 x 900 mm
SP09 1 800 x 800 mm
SP10 1 800 x 900 mm

TV 01 - panel

2205 - š.  89 cm   h. 40 cm
2206 - š.  89 cm   h. 50 cm
2207 - š.113 cm   h. 40 cm
2208 - š.113 cm   h. 50 cm

2301 - š.127 cm   h. 40 cm
2302 - š.127 cm   h. 50 cm
2303 - š.163 cm   h. 40 cm
2304 - š.163 cm   h. 50 cm

1305 - š.127 cm   h. 40 cm
1306 - š.127 cm   h. 50 cm
1307 - š.163 cm   h. 40 cm
1308 - š.163 cm   h. 50 cm

1201 - š.  89 cm   h. 40 cm
1202 - š.  89 cm   h. 50 cm
1203 - š.113 cm   h. 40 cm
1204 - š.113 cm   h. 50 cm

1205 - š.  89 cm   h. 40 cm
1206 - š.  89 cm   h. 50 cm
1207 - š.113 cm   h. 40 cm
1208 - š.113 cm   h. 50 cm

1301 - š.127 cm   h. 40 cm
1302 - š.127 cm   h. 50 cm
1303 - š.163 cm   h. 40 cm
1304 - š.163 cm   h. 50 cm

2201 - š.  89 cm   h. 40 cm
2202 - š.  89 cm   h. 50 cm
2203 - š.113 cm   h. 40 cm
2204 - š.113 cm   h. 50 cm

3101 - šírka   52 cm
3102 - šírka   64 cm

5101 - šírka   52 cm
5102 - šírka   64 cm

3201 - šírka   89 cm
3202 - šírka 113 cm

4201 - šírka   89 cm
4202 - šírka 113 cm

3305 - šírka 127 cm
3306 - šírka 163 cm

3103 - šírka   52 cm
3104 - šírka   64 cm

3203 - šírka   89 cm
3204 - šírka 113 cm

3301 - šírka 127 cm
3302 - šírka 163 cm

3105 - šírka   52 cm
3106 - šírka   64 cm

3205 - šírka   89 cm
3206 - šírka 113 cm

3303 - šírka 127 cm
3304 - šírka 163 cm

4301 - šírka 127 cm
4302 - šírka 163 cm

4101 - šírka   52 cm
4102 - šírka   64 cm

4305 - šírka 151 cm

5201 - šírka   89 cm
5202 - šírka 113 cm

úchytka M

úchytka R


