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obývacia zostava

 V súčasnom modernom živote 
sa obývacia izba stáva prvoradým 
miestom oddychu, zábavy, stretávania 
sa rodiny, priateľov a návštev. Splnenie 
tohto cieľa si vyžaduje nábytok 
funkčný, estetický a účelný. Spomenuté 
vlastnosti spĺňajú sektorové obývacie 
zostavy LOLA, ROMA a SARA.
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Tu zobrazené spoločné prvky je možné štandardne používať aj s obývacími stenami  ROMA a SARA

Charakteristickým znakom obývacej steny LOLA je používanie okrasných líšt, hliníkových dvierok, úchytiek a  doplnkov. Kvalitný design 
dopĺňajú sivé kovové nožičky. 

Spoločné prvky

Lola
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Tu zobrazené spoločné prvky je možné štandardne používať 
v kombinácii aj s obývacími stenami  ROMA a SARA.
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Detail prevedenia spodných skriniek 
hlbokých 40cm (kód VP)

obývacia zostava
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Jednoduchosť a  ľahkosť moderných kubických 
tvarov je zosobnená v  obývacej stene ROMA. 
Skladaním základného prvku štvorcového tvaru 
vedľa seba, pod seba, prípadne na zem s použitím 
doobjednávaných nožičiek a  krycích dosiek vy-
tvárate ľubovoľné tvary,  zostavy a variácie. 

LOLA, ROMA a  SARA svojím konštrukčným 
riešením a  variabilitou s  množstvom závesných 
skriniek a  doplnkov dovoľujú zariadiť Vašu obý-
vaciu izbu v  duchu modernej doby podľa Vašich 
predstáv, možností a  veľkostí priestoru. Kom-
binovaním predných plôch v odtieni slonová kosť 
s  kontrastnými korpusmi vytvárate harmonický 
celok. Príjemnú večernú atmosféru môžu vylepšiť 
svietidlá doobjednávané do zasklených vitrín. 
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Dominantnosť, ale pritom ľahkosť, je 
základným prvkom obývacej steny SARA. 
Zvýraznené hrúbky hrán a  použitie zvis-
lých líšt dodávajú prvkom nezameniteľný 
ráz. Praktické a  vkusné doplnky ešte viac 
umocňujú možnosti kombinácií.
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Materiálovým základom obývacích zostáv je laminovaná doska v  kombinácii hrúbok 18 a  25 mm vo farebných prevedeniach buk, 
čerešňa, jelša, javor, dub, biela, orech a wenge. Exponované hrany sú chránené výlučne kvalitnou a odolnou ABS hranou hrúbky 2 a 0,5 
mm. Zásuvky sú vedené pevnými bočnými kovovými plnovýsuvmi so samozatváracím systémom. Tovar je dodávaný v demonte. Všetky 
materiály použité pri výrobe sú testované a zdravotne nezávadné.
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jelša 685buk 381 čerešňa 344

javor 1738 orech 3704dub 1334 biela 101 wenge 1137

Sara

K zobrazeným prvkom je možné štandardne používať aj spoločné prvky vyobrazené pri obývacej stene LOLA.
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Posteľ s úložným priestorom a lomeným čelom

spálňa

( )

Nova

Postele sa vyrábajú aj v prevedení 
s rovným hlavovým čelom 
a v dĺžkach 195, 210 a 220 cm
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Skriňa so zvýšenou výškou na 250 cm

Kora
Postele sa vyrábajú aj v prevedení so zníženým 
nožným čelom a v dĺžkach 195 a 210 cm

spálňa

Posteľ so zásuvkou – jedno z riešení úložného priestoru spálne KORA
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T - 01   (90 x 200)
T - 02 (120 x 200)

T - 03 (160 x 200)
T - 04 (170 x 200)
T - 05 (180 x 200)

T - 06   (90 x 200) s ÚP
T - 07 (120 x 200) s ÚP

T - 11 T - 12

T - 08 (160 x 200) s ÚP
T - 09 (170 x 200) s ÚP
T - 10 (180 x 200) s ÚP

Tina
Postele sa vyrábajú aj v prevedení s rovným 

hlavovým čelom a v dĺžkach 195, 210 a 220 cm.
Postele Tina sú kombinovateľné 

s doplnkami ostatných spální.

spálňa

Posteľ s možnosťou výberu hlavového čela a úložného priestoru
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Posteľ  Vera so zabudovaným úložným priestorom s voliteľnými lištami v modernom bielom prevedení

Skriňa s členenými alebo celistvými posuvnými dverami.

205

53

96

205

9753

Vera

Postele sa vyrábajú 
aj v dĺžkach 195, 210 
a 220 cm

spálňa
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VÝŠKA MAX. 
ZAŤAŽ

MAX. 
DĹŽKA

7 cm 120 kg 220 cm

VÝŠKA MAX. 
ZAŤAŽ

MAX. 
DĹŽKA

5 cm 120 kg 220 cm

VÝŠKA MAX. 
ZAŤAŽ

MAX. 
DĹŽKA

9 cm 120 kg 220 cm

VÝŠKA MAX. 
ZAŤAŽ

MAX. 
DĹŽKA

7 cm 120 kg 220 cm

Nepolohovateľný rošt latový v ráme so smrekovými latami

Nepolohovateľný rošt s predpätými lamelami vo výkyvných kaučukových 
púzdrach so stredovým popruhom s možnosťou nastavenia tvrdosti 6-tich 
lamiel v strede

Rošt výklopný zboku s piestovým mechanizmom so smre-
kovými latami umožňujúci prístup do úložného priestoru

Rošt výklopný zboku s piestovým mechanizmom s predpätými lamelami 
v kaučukových púzdrach so stredovým popruhom s možnosťou nastavenia 
tvrdosti 6-tich lamiel v strede umožňujúci prístup do úložného priestoru.

Výrazné cenové zvýhodnenie 

dosiahnete použitím pevne 

zabudovaného integrovaného 

výklopného roštu s piestovým 

mechanizmom do postelí NOVA 

a VERA v spojení s odporúčanými 

druhmi matracov Tribyt Latex 

Zone a Tribyt Visco comfort

TRIBYT LATEX zone

TRIBYT VISCO comfort

VÝŠKA MAX. 
ZAŤAŽ

MAX. 
DĹŽKA

7 cm 120 kg 220 cm

1. Masív v ráme

2. Double T6

3. Masív BVP

4. Double BVP T6

5. Double NVP T6

Rošt výklopný od nôh s piestovým 
mechanizmom s predpätými lamelami alebo 
smrekovými latami umožňujúci prístup do 
úložného priestoru.
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úchytka 318 úchytka 412

Príjemným miestom odpočinku, plnohodnotného spánku, ale aj zábavy sa stanú Vaše spálne použitím nábytku spálňových zostáv 
NOVA, KORA , TINA a VERA. 

Netradičným riešením designu, konštrukcie a  spojov predstavujú jednoduchý, variabilný a  účelný systém na zariadenie spální. 
Možnosťou vytvárania vlastných zostáv skríň s otváracími alebo posuvnými dverami v dvoch výškach a použitím nadstavieb a úložných 
priestorov postelí spĺňajú požiadavky aj náročnejších zákazníkov. Použitím pevne zabudovaného integrovaného výklopného roštu 
s piestovým mechanizmom v spojení s odporúčanými matracmi dosiahnete výrazné cenové zvýhodnenie.

Alternatíva montáže nočných stolíkov a komôd dole alebo hore dnom charakterizuje spálňu NOVA ako vysoko variabilný a komfortný 
typ nábytku. Výšková nastaviteľnosť ložnej plochy postele KORA a TINA zvýrazňuje ich moderný trend. Použitím pogumovaných koliesok 
zásuviek postelí chránime hodnoty Vašej podlahy. Estetický vzhľad umocňujú hliníkové úchytky a  štýlové nožičky. Príjemnú večernú 
atmosféru pri knihe môžu vylepšiť svietidlá a chrbtové opierky doobjednávané k posteliam.

  
Materiálovým základom spálňových zostáv je laminovaná doska v kombinácii hrúbok 18 a 25 mm vo farebných prevedeniach buk, 

čerešňa, jelša, javor, dub, biela, orech a wenge. Exponované hrany sú chránené výlučne kvalitnou a odolnou ABS hranou hrúbky 2 mm 
a 0,5 mm. Zásuvky skríň sú vedené pevnými bočnými kovovými plnovýsuvmi so samozatváracím systémom. Dvere posuvných skríň sa 
posúvajú na kvalitných oceľových vodiacich prvkoch. Tovar je dodávaný v demonte. Všetky materiály použité pri výrobe sú testované 
a zdravotne nezávadné.
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jelša 685buk 381 čerešňa 344

javor 1738 orech 3704dub 1334 biela 101 wenge 1137

Spoločné prvky
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predsieň

Daniela
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predsieň

Lucia
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predsieň

Maximálna funkčnosť a účelnosť pri daných rozmeroch je jedna z predností sektorového predsieňového nábytku LUCIA, ZUZANA a DANIELA. Svojím 
konštrukčným riešením a variabilitou umožňujú zariadiť predsieň podľa Vašich predstáv a možností. Ideálne spĺňajú aj náročné estetické požiadavky. 
Kombinovaním predných plôch v odtieni slonová kosť s kontrastnými korpusmi vytvárate moderný a harmonický celok.

Materiálovým základom predsiení je laminovaná doska v kombinácii hrúbok 18 a 25 mm vo farebných prevedeniach buk, čerešňa, jelša, javor, dub, 
biela, orech a wenge. Exponované hrany sú chránené odolnou ABS hranou hrúbky 2 mm a 0,5 mm. Zásuvky sú tvorené kvalitnými metalboxovými vý-
suvmi. Celkový príjemný vzhľad dotvárajú celohliníkové úchytky s roztečou 128 mm. Tovar je dodávaný v demonte. Všetky materiály použité pri výrobe 
sú testované a zdravotne nezávadné. 

Zuzana

úchytka 318 úchytka 412jelša 685buk 381 čerešňa 344 javor 1738 orech 3704dub 1334 biela 101 wenge 1137
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kancelársky nábytok
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Trend
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Kancelársky nábytkový súbor TREND svojou variabilitou, flexibilitou a moderným designom spĺňa všetky požiadavky na to, aby bol 
využívaný na zariaďovanie všetkých typov administratívnych priestorov – od najväčších veľkopriestorových kancelárií až po domáce pra-
coviská – kde sú kladené vysoké nároky na funkčnosť, estetiku a kvalitu.

TREND je vyrábaný z laminovanej dosky hrúbky 18 mm a 25 mm vo farebných prevedeniach buk, čerešňa, jelša, javor, dub, biela, orech 
a wenge. Exponované hrany sú chránené odolnou ABS hranou hrúbky 2 mm a 0,5 mm. Pracovné stoly sú dodávané aj na trendových ko-
vových podnožiach sivej a čiernej farby, prídavné stolíky na oceľových trubkových nohách. Podnože nerohových stolov je možné opatriť 
kovovými perforovanými alebo plnými doskovými chrbtami. Stoly sa dajú doplniť o stolové nadstavby, držiak PC a klávesnicové výsuvy. 
Celosklené dvere sú zameniteľné za rámové hliníkové dvere s príplatkom. Niektoré modely skriniek sú vyrábané s plastovými roletami 
sivej farby. Používané sú celohliníkové úchytky s roztečou 96 mm. Nábytok je okrem kontajnerov dodávaný v demonte. Všetky materiály 
použité pri výrobe sú testované a zdravotne nezávadné.

úchytka 318jelša 685buk 381 čerešňa 344 javor 1738 orech 3704dub 1334 biela 101 wenge 1137
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kancelársky nábytok
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Omega

Chcete výhodne a rýchlo zariadiť vašu kanceláriu alebo domáce pracovisko kvalitným nábytkom? Tak potom je tu OMEGA. Polyfunkč-
ný systém kancelárskeho nábytku OMEGA zaručuje optimálne riešenie priestoru vášho pracoviska. OMEGA je vyrábaná z laminovanej 
dosky v odtieni čerešne a pareného buka hrúbky 22 mm (horné a spodné dná) a 16 mm (boky, dvierka a police), ktorá dobre odoláva 
mechanickému poškodeniu a má ľahkú údržbu. Hrany dien, dvierok skriniek a stolov kompletne chráni ABS hrana o hrúbke 2 mm, ostatné 
hrany sú pokryté ABS hranou 0,5 mm. Vyššiu funkčnosť OMEGY umožňujú kovové zásuvkové výsuvy, kvalitné pánty, nastaviteľné nožič-
ky a ergonomické kovové úchytky. Sortiment nábytku je dodávaný v nezmontovanom stave okrem skriniek zásuvkového typu. Prvky 
radu O3 - sú dodávané štandardne s kolieskami. Plné dvierka skriniek je možné vyrobiť uzamykateľné a kontajner s centrálnym zámkom. 
Na požiadanie je možné vyrobiť pracovné stoly tvarované a na kovových podnožiach. Všetky materiály použité pri výrobe sú testované  
a zdravotne nezávadné.

buk 381 čerešňa 344
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Veľkosť úložného priestoru zväčšíte použitím výklopnej postele

Detail postele ADAM s integrovaným 
výklopným piestovým roštom

sektorový nábytok
písacie a počítačové stolíky
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Nevyužiteľný kút nie je pre skrinky 
ADAM problém
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Adam

Posteľ Kora v kombinácii so skrinkami nábytku Adam

25



Jednoduchý a účelný sektorový nábytkový súbor ADAM zaujme zákazníka svojou funkčnosťou, variabilitou a širokou škálou odtieňov 
s možnosťou nekonečných kombinácií predných plôch. ADAM predstavuje praktické a vkusné riešenie obytného priestoru.

Maximálne využitie priestoru docielite použitím postele s úložným priestorom v kombinácii s rohovými skriňami a prvkami závesných 
políc. Optimálne využitie pracovnej plochy dosiahnete inštalovaním rôznych typov nadstavcov.

Nábytok ADAM je vyrábaný z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 a 25 mm v prevedeniach buk, čerešňa, jelša, javor, dub, bie-
la, orech a wenge. Laminovaná doska výborne odoláva agresívnym látkam, mechanickému poškodeniu a má jednoduchú údržbu. Hrany 
sú chránené výlučne odolnou ABS hranou hrúbky 2 a 0,5 mm. Dlhotrvajúcu funkčnosť tohto nábytkového súboru zabezpečujú kovové 
zásuvkové výsuvy, kvalitné pánty a ergonomické kovové úchytky. Sortiment je dodávaný v demonte. Všetky materiály použité pri výrobe 
sú testované a zdravotne nezávadné.

Adam

úchytka Adamjelša 685buk 381 čerešňa 344 javor 1738 orech 3704dub 1334 biela 101 wenge 1137
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sektorový nábytok

Poschodovou posteľou vyriešite problém malých izieb

Uvoľnená atmosféra v malom priestore.
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Vzhľad vylepšíte 
farebnými 
kombináciami

Skriňa, stôl, posteľ 
- to najnutnejšie,
čo v izbe potrebujete

Rohovou skriňou 
si splníte svoje 
predstavy efektívneho 
usporiadania nábytku
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Jednoduché línie a elegantné úchytky dodávajú Variantu vyvážený 
vzhľad

Vďaka Variantu môžete vytvoriť aj takúto kompaktnú 
pracovňu - malú, ale plne funkčnú

Predsa nebudete iba pracovať! Každý koníček má svoje miestoPredsa nebudete iba pracovať! Každý koníček má svoje miesto
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Dostatok úložného priestoru vám zaistí rohová skriňa s nadstavcom

Obývaciu stenu si ľahko zostavíte podľa svojho nápadu
Kombináciou farebných tónov vznikne 
priestor plný života

30



31



Laminovaná doska výborne odoláva agresívnym látkam, mechanickému 
poškodeniu a má jednoduchú údržbu. Z dôvodu vyššej odolnosti, bezpečnosti 
a dokonalejšieho vzhľadu je VARIANT upravený po obvode korpusov, dvierok 
a zásuviek zaoblenou ABS hranou (detail 1). Skrinky sa dodávajú v zmontova-
nom stave (okrem skríň, postelí a stolov), čo umožňuje okamžitú a ľahkú inšta-
láciu nábytku v interiéri. VARIANT je povrchovo upravený aj zo zadnej strany 
(detail 2). Zásuvky sú vedené kovovými vodiacimi výsuvmi (detail 3), dvierka 
pevnými a kvalitnými závesmi, ktoré zaručujú vysokú spoľahlivosť a bezpeč-
nosť. Problém nerovnej podlahy vyriešia nastaviteľné nožičky (detail 4). Všetky 
materiály použité pri výrobe, ako aj samotné výrobky, sú certifikované a zdra-
votne nezávadné.

Hľadáte nábytok mnohých tvárí, ktorý splní vaše želania? Odpoveďou je sektorový nábytok VARIANT. Tento cenovo veľmi prístupný sektor 
má mnoho výborných vlastností, ktoré ho radia na vrchol vo svojej kategórii. Svojím konštrukčným riešením umožňuje zariadiť miest-
nosti rôzneho účelu podľa vašich predstáv a možností. VARIANT je vyrábaný z laminovanej drevotriesky, korpusy hrúbky 22 mm, dvierka 
a zásuvky hrúbky 16 mm, chrbát tvorí 10 mm doska. Povrchovú úpravu s imitáciou pareného buka a čerešne je možné kombinovať bez 
cenového zvýšenia s bukovou, čerešňovou, slonovou kosťou, žltou, modrou a zelenou prednou plochou a úchytkami za príplatok v ľubo-
voľných variáciách.

Váš predajcaTRIBYT, s. r. o.
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
tel./fax: 041/723 25 51
mobil: 0908 931 936
www.tribyt.sk
e-mail: tribyt@tribyt.sk
Po-Pi 9,00 - 18,00   So 9,00 - 12,00

detail 1 detail 2 detail 3 detail 4

PREDNÉ PLOCHY

buk 381

čerešňa 344

slonová kosť

žltá

modrá

zelená

ÚCHYTKY
štandard
gulička

za príplatok
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