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Myslíte a žijete ekologicky? Je vašou prirodzenou potrebou a túžbou pôsobiť
v harmónii s prírodou? Potom spolu objavme hodnotu a krásu dreva a prí-
rodných materiálov v nábytkovej rade ARENA. 

Výnimočnosť bukového a dubového dreva vo viacerých farebných odtieňoch 
zvýrazňujú oblé línie predných plôch. Moderný a elegantný design spolu
s veľkou variabilitou prvkov spĺňa individuálne požiadavky aj náročných
zákazníkov. 



Veľký odkladací priestor komôd a vitrín spolu s funkciou rozťahovacieho stola 
vám umožní usporiadať väčšiu rodinnú oslavu alebo prijať aj nečakanú návštevu.

Príjemnú večernú atmosféru môžu vylepšiť LED svietidlá sklenených políc.

ARENA





Skrinka pozostáva:  
Korpus 43 + 1-E(P); 2 - X; 3 - E(L); 4 - E(L); 5 - Z3; 6 - E(P) + S5

ARENA Vlastné zostavy skriniek a knižníc je možné vytvárať rôznou kombiná-
ciou korpusov, predných plôch, soklov alebo nožičiek. Ďalšou mož-
nosťou je zavesenie skriniek na stenu.



Prírodné materiály - masívne drevo a dyha, navodia vo Vašej spálni príjemné
prostredie kľudu a pohody pre nerušený a plnohodnotný spánok.

Na odloženie vecí slúži úložný priestor postele s výklopným roštom s prístu-
pom od nôh alebo zboku.



Spoločnosť Tribyt, s.r.o. si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny ponúkaného nábytku, ak tieto zmeny nemenia všeobecný 
charakter produktu a to v rámci zlepšovania výrobkov v súlade s požiadavkami trhu alebo legislatívnymi požiadavkami. Uvedené 
rozmery nábytku môžu podliehať malým zmenám. Ponuka farebných vyhotovení v katalógu sa môže odlišovať od skutočných 
farebných vyhotovení vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z techniky tlače.



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

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Buk prírodný
kód: 10

Buk čerešňa
kód: 11

Buk orech
kód: 12

Dub prírodný
kód: 50

Dub koňak
kód: 51

Dub wenge
kód: 52

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. 
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