
DNY bez DPH*
* Více informací o akci DNY BEZ DPH 
v prodejnách s nábytkem Black 
RED WHitE nebo na www.brwcz.cz/
dnybezdph. Seznam prodejen uveden 
na www.brwcz.cz/prodejny.
Akce probíhá od 1. do 31. 10. 2019. 
BLACK RED WHITE patří mezi největší 
výrobce nábytku a bytových doplňků 
v Evropě.

Platnost akční nabídky 1.–31. 10. 2019
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Přijďte si na prodejny vyzvednout ZDaRma katalog 2019
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https://www.brwcz.cz/prodejny/#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf


Nové modely – kvalita, velký výběr, super ceny

Tento leták není nabídkou ve smyslu předpisů občanského zákoníku. Barvy na obrázcích se mohou od skutečných mírně lišit. Rozměry nábytku jsou orientační. Za tiskové a textové chyby neručíme. Dekorace nejsou součástí ceny. Původní cena se vztahuje na výrobcem nezávazně doporučenou prodejní cenu. Další informace získáte na www.brwcz.cz

U nás si zaručeně vyberete

š./v./hl. křesla: 83/100/91 cm 
š./v./hl. taburetu: 55/44/55 cm  1799,-
v. sedu: 44 cm
barva:  primo 52 coral / TX002 (korálová) +  

kenia 794 ecru grey / TX002 (bílá / šedá) 
typ: ES (křeslo), H (taburet)

Křeslo Pasos

5799,-
Univerzální do první montáže

Vysoké opěrky rukou

Pohodlné sezení

š./v./hl.: 204/80/95 cm
spací plocha: 90 × 200 cm
v. sedu: 43 cm
barva:  soro 90 grey / soro 61 pink (růžová) 

soro 76 blue / soro 93 grey (šedá)
typ: LBKMU 90 × 200 (uni)

Pohovka uni Kelo

7999,-

Rohovka uni bonao

13999,-
š./v./hl.: 233/85/148 cm
spací plocha: 143 × 202 cm
v. sedu: 46 cm
barva: vasco 21 grey (foto) +
typ: LUX 3DL.RECMU (uni)

Rohovka uni Libano

15499,-
š./v./hl.: 233/87/145 cm 
spací plocha: 142 × 207 cm
v. sedu: 41 cm
barva:  aura 15 silver (foto) + 
typ: LUX 3DL.URC (uni)

š./v./hl.: 270/78–91/201 cm
spací plocha: 130 × 207 cm
v. sedu: 42 cm
barva: paris 19 (foto) + 
typ: 2F.RECBK (foto) / RECBK.2F

Rohovka Loft

25999,-

š./v./hl.: 260/90/183 cm
spací plocha: 119 × 200 cm
v. sedu: 45 cm
barva:  primo 73 turquoise (foto) + 
typ: 2F.RECBK (foto) / RECBK.2F

Rohovka Sotelo

19999,-

š./v./hl.: 257/86/187 cm
spací plocha: 152 × 217 cm
v. sedu: 44 cm
barva:  alta 3 beige (foto) + 
typ: RECBK.2F (foto) / 2F.RECBK

Rohovka Kerman

23799,-

novinka novinka

š./v./hl.: 247/104/194 cm 
spací plocha: 122 × 195 cm
v. sedu: 45 cm
barva: viton 202 grey (foto) + 
typ: 2F.RECBK (foto) / RECBK.2F

Rohovka barlo

21999,-

š./v./hl.: 244/91/98 cm
spací plocha: 137 × 198 cm
v. sedu: 41 cm
barva:  dalia 03 beige brown / paros 2 beige /  

paros 3 beige / TX002 (foto) + 
typ: LUX 3DL

Rohovka Ronda

14999,-
novinka

š./v./hl.: 201/89/100 cm 
spací plocha: 142 × 199 cm
v. sedu: 46 cm
barva: solar 99 black (foto) + 
typ: LUX 3DL

Pohovka Montila

11899,-
novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

11999,-
Rohovka uni Arbon š./v./hl.: 231/86/144 cm   

spací plocha: 142 × 201 cm  v. sedu: 43 cm   
barva: sawanakaro 4 1761 pink / sawana 176 pink (foto) +         

typ: LUX 3DL.URC (uni)  dekorační polštáře nejsou v ceně  

17699,-
Rohovka Morant

š./v./hl.: 227/105/170 cm  spací plocha: 123 × 196 cm   
v. sedu: 44 cm  barva: solar 99 black (foto) +   0  

typ: 2F.URCBK (uni)

8499,-
Pohovka Loma 

š./v./hl.: 129/84/106 cm  spací plocha: 108 × 192 cm   
v. sedu: 42 cm  barva: kronos 5 blue (foto) +       typ: 2FBK

11899,-
Pohovka Arbela 

š./v./hl.: 198/92/102 cm  spací plocha: 153 × 198 cm   
v. sedu: 45 cm  barva: windmill 1281  

pink ecru / gusto 69 pink (foto) +           typ: LUX 3DL

novinka

novinka

látka  
Easy Clean

Látka Pet Friendly – 
snadné odstranění srsti

š./v./hl.: 224/99/95 cm
spací plocha: 128 × 199 cm
v. sedu: 43 cm
barva:  pegasus 93 grey (foto) + 
typ: 3K

Pohovka Daka

9999,-
novinka

Vysoký 
opěr zad

látka 
odpuzující 
vodu

Prostorná 
a funkční

š./v./hl.: 234/88/147 cm 
spací plocha: 142 × 202 cm
v. sedu: 46 cm
barva:  milo 13 turquoise / TX002 (foto) +
typ: LUX 3DL.URC (uni)

Rohovka uni Feliz

12669,-
novinka

novinka

novinka

látka  
Easy Clean

Dřevěné nožky

Dřevěné nožky

Módní design

Zajímavě 
prošité 
polštáře

Vysoké 
a měkoučké 
područky

š./v./hl.: 193/93/93 cm 
spací plocha: 133 × 193 cm
v. sedu: 45 cm
barva:  print graffiti 0413 003 90 white grey / soro 93 

grey (foto) + 
typ: LUX 3DL

Pohovka Kinga III

8999,-
Designový potisk 
polštářů

Rozklad 
na automatu

nové barvy

nová barva

š./v./hl.: 192/89/89 cm 
spací plocha: 110 × 184 cm
v. sedu: 43 cm
barva: HC 24 beige (foto) + 
typ: 3K

Pohovka Viola

7999,-
Vysoký 
opěr zad

Výběr ze čtyř barev
2 polštářky 
v ceně

1.  Casey ES  š./v./hl.: 94/107/86 cm  5999,-   
(v. sedu: 45 cm, barva: riviera 41 yellow / TX061 (žlutá),  
riviera 81 blue / TX023 (modrá),  
riviera 95 grey / TX023 (šedá),  
riviera 38 green / TX023 (zelená),  
riviera 16 beige / TX061 (béžová))

2.  Lafu h  š./v./hl.: 60/40/60 cm  1999,-   
(barva: riviera 41 yellow (žlutá), riviera 81 blue (modrá),  
riviera 95 grey (šedá), riviera 38 green (zelená)) na objednávku

1. Křeslo Casey

5999,-

1.  Aradena LUX 3dL.URC  š./v./hl.: 230/86/147 cm  
13599,-  (spací plocha: 141 × 203 cm, v. sedu: 44 cm,  
barva: primo 52 coral / primo 88 grey (foto) +       )

2.  Aradena LUX 3dL  š./v./hl.: 222/88/102 cm  11899,-  
(spací plocha: 144 × 194 cm, v. sedu: 46 cm,  
barva: primo 52 coral / primo 88 grey (foto) +       ) 

3.  Aradena ES  š./v./hl.: 80/86/90 cm  4999,-   
(v. sedu: 44 cm, barva: primo 88 grey (foto) +       )

3. Křeslo  Aradena

4999,-

Pohovka Ida II

7999,-
š./v./hl.: 117/84/104 cm 
spací plocha: 110 × 194 cm
v. sedu: 43 cm
barva: makalu 10 blue / TX104 (foto) + 
typ: 2FBKA

TOP model

Dřevěné područe

2 polštářky  
v ceně

nové barvy

š./v./hl.: 240/87/162 cm
spací plocha: 135 × 202 cm
v. sedu: 44 cm
barva: spirit 13 blue (foto) + 
typ: 2F.URCBK (uni)

Rohovka uni Kirsten II

13999,-

Univerzální 
provedení

Vysoký 
opěr 
zad

Pevný 
opěr zad

Ozdobné 
prošití

látka  
Easy Clean

látka  
Easy Clean

látka  
Easy Clean

Látka Pet Friendly – 
snadné odstranění 
srsti

látka 
odpuzující 
vodu

látka 
odpuzující 
vodu

Látka odpuzující 
vodu

nová barva

nové barvy

novinka

látka  
Easy Clean

1

1

2

2

3

supercena

novinka

Vysoký a pohodlný 
opěr zad

novinka

https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/casey-kreslo-riviera-38-zelena#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/lafu-h-taburet-riviera-38-zelena#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/lafu-h-taburet-riviera-38-zelena#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/lafu-h-taburet-riviera-38-zelena#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/postele/kelo-valenda-ruzova#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/postele/kelo-valenda-seda#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/viola-pohovka-m2189g-cervena#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/ida-ii-pohovka-hneda#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/kinga-iii-lux-pohovka-modra#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/kirsten-rohova-sedaci-souprava-oboustranna-soro-90-svetle-seda#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf
https://www.brwcz.cz/sedaci-soupravy-pohovky/loft-rohova-sedaci-souprava-leva-paris-13#utm_source=brwcz&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=letak-2019-10&utm_content=pdf



