
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 30. 9. 2019. 
BLACK RED WHITE patří mezi největší 
výrobce nábytku a bytových doplňků 
v Evropě.

Platnost akční nabídky 1.–30. 9. 2019

Katalog 2019
Přijďte si na prodejny vyzvednout ZDaRma katalog 2019

Více informací na www.brwcz.cz

*
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bez 
Dph



Nová kolekce čalouněného nábytku

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

Poslední možnost nákupu

Přijďte si vybrat

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,-
Látka odpuzující 
vodu

Zajímavě prošité 
polštáře

Vysoké 
a měkoučké 
područky

Ideální do malých 
prostor

Vysoké opěrky rukou

Pohodlné sezení

š./v./hl.: 224/99/95 cm
spací plocha: 128 × 199 cm
v. sedu: 43 cm
barva:  pegasus 59 pink (foto) + 
typ: 3K

Pohovka Daka

9999,-

Rohovka uni Arbon

11999,-

š./v./hl.: 129/84/106 cm
spací plocha: 108 × 192 cm
v. sedu: 42 cm
barva:  amore 22 black (foto) + 
typ: 2FBK

Pohovka Loma

8499,-

š./v./hl.: 201/92/101 cm
spací plocha: 150 × 201 cm
v. sedu: 45 cm
barva:  bonn 23 beige / bonn 24  

taupe (foto) + 
typ: LUX 3DL

Pohovka Kasola

10499,-

Rohovka uni Jette II

13999,-
š./v./hl.: 236/89/147 cm
spací plocha: 127 × 198 cm
v. sedu: 45 cm
barva: peru 2 grey beige / rain 4 taupe (foto) +
typ: LUX 3DL.URCBK (uni)
Do vyprodání zásob!

Ideální 
do malých 
prostor

Univerzální provedeníDva úložné prostory

Rohovka uni Matt

13999,-
š./v./hl.: 230/84/172 cm 
spací plocha: 128 × 198 cm
v. sedu: 44 cm
barva:  ontario 94 brown / madryt 100 black (foto) 
typ: LUX 3DL.URC (uni)
Do vyprodání zásob!

Ozdobná 
paspulka

Univerzální provedení

Pohovka Torres III

16999,-
š./v./hl.: 231/97/110 cm 
spací plocha: 145 × 192 cm
v. sedu: 50 cm
barva:  riviera 81 blue / print botanical 80 blue 

grey / gusto 95 grey (foto) + 
typ: LUX 3DL
Do vyprodání zásob!

Vysoké 
a stabilní 
područe

Velká spací plocha

Designové nožky

š./v./hl.: 215/92/149 cm
spací plocha: 129 × 215 cm
v. sedu: 44 cm
barva:  inari 91 grey / inari 96 grey (foto) 
typ: LUX 3DL.REC (foto) / REC.3DL
Do vyprodání zásob!

Rohovka Taco

11499,-

Propracovaný design 
při rozložení sedačky

š./v./hl.: 263/90/167 cm
spací plocha: 129 × 205 cm
v. sedu: 45 cm
barva:  lilly 361 beige beige / granada 2729 

beige (foto) 
typ: LUX 3DL.URCBK (uni)

Rohovka uni Margaret II

18999,-

Kvalitní 
zpracování Klasický design

Oblíbený modelElegantní 
polštářky 
v ceně

š./v./hl.: 272/95/204 cm
spací plocha: 130 × 210 cm
v. sedu: 46 cm
barva: sofia 18 silver (foto) 
typ: RECBK.2F (foto) / 2F.RECBK
Do vyprodání zásob!

Rohovka Rebeca

20999,-
atraktivní 
vzhled

Velký  
úložný prostor

Rozklad na automatu

Ideální 
do malých 
prostor

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,-

š./v./hl.: 233/87/145 cm 
spací plocha: 142 × 207 cm
v. sedu: 41 cm
barva: spirit 2 beige (foto) + 
typ: LUX 3DL.URC (uni)

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)

Rohovka uni Libano

15499,-
š./v./hl.: 227/105/170 cm 
spací plocha: 123 × 196 cm
v. sedu: 44 cm
barva:  pegasus 93 grey (foto) +
typ: 2F.URCBK (uni)

š./v./hl.: 247/104/194 cm
spací plocha: 122 × 195 cm
v. sedu: 45 cm
barva: viton 200 taupe (foto) + 
typ: 2F.RECBK (foto) / RECBK.2F

Rohovka uni Morant Rohovka barlo

17699,- 21999,-

š./v./hl.: 60/88/69 cm 
v. sedu: 47 cm
barva:  novara 235 red / wenge (červená) +  

soro 90 grey / wenge (šedá) +  
ontario 36 green / wenge (zelená)

typ: ES

Křeslo Ferb

2999,-

Ergonomický 
opěr zad

Ozdobné 
dřevěné 
nožky

š./v./hl.: 268/92/171 cm
spací plocha: 125 × 205 cm
v. sedu: 45 cm
barva:  inari 91 grey / inari 96 grey (foto) 
typ: LUX 3DL.URC (uni)
Do vyprodání zásob!

Rohovka uni Paladin II

15999,-

Vysoké 
područe Univerzální provedení

Polštářky 
v ceně

š./v./hl.: 273/91/207 cm
spací plocha: 125 × 237 cm
v. sedu: 43 cm
barva:  bonn 91 grey / madryt 995 grey (foto) 
typ: LUX REC.3DL (foto)
Do vyprodání zásob!

Rozklad na automatuElegantní design

Rohovka edith

17999,-

14999,-
Pohovka Ronda 

š./v./hl.: 244/91/98 cm  spací plocha: 137 × 198 cm   
v. sedu: 41 cm  barva: windmill 1281 pink ecru / pagani 10 

violet / TX002 (foto) +           typ: LUX 3DL

19999,-
Rohovka Sotelo

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

š./v./hl.: 255/89/126 cm
spací plocha: 163 × 196 cm
v. sedu: 47 cm
barva:  print jungle multikolor / kronos 11 yellow / 

riviera 79 blue (foto) + 
typ: LUX 3DL

Pohovka Gaspar IV Mega

16999,-

Velká spací plocha

novinka

novinka novinka

novinka

novinka novinka

novinka

novinka

nová barva

Polštářky v ceně

Vysoké 
područe

Praktická 
kapsa 
na boku 
pohovky

12999,-
Pohovka Samui

š./v./hl.: 215/94/97 cm  spací plocha: 143 × 190 cm  
v. sedu: 45 cm  barva: ontario 40 yellow / baku 4  

grey (foto) +         typ: LUX 3DL  Do vyprodání zásob!

16899,-
Rohovka Leti š./v./hl.: 266/90/155 cm

spací plocha: 132 × 210 cm  v. sedu: 44 cm  barva: vida 06 
elephant / amore 104 grey / police grafit 0164 (foto) +      

typ: LUX RECBK.3DL / 3DL.RECBK  Do vyprodání zásob! 

Praktická 
police

Dva praktické 
úložné prostory

š./v./hl.: 253/86/176 cm 
spací plocha: 145 × 213 cm
barva: novel 12 grey (foto) 
typ: LUX REC.3DL (foto) 
Do vyprodání zásob!

Rohovka Allison

17799,-

Nadčasový model

Velká spací 
plocha

látka 
Aquaclean

Polštářky  
v ceně

Stylové 
polštářky 
v ceně

masivní 
područe Zvýšený sed

novinka

akční cena

novinka novinka

Vysoký opěr zad Ozdobné 
knoflíky

Velká 
spací 
plocha

Super 
cena Dřevěné nožky

Vysoký a pohodlný opěr zad

látka 
odpuzující 
vodu

Látka odpuzující 
vodu

látka  
Easy Clean

Praktická 
a stylová

Látka odpuzující 
vodu

látka  
Easy Clean

látka  
Easy Clean

Látka Pet Friendly – 
snadné odstranění srsti

Prostorná 
a funkční

Módní design

Vysoký a pohodlný 
opěr zad

Polštáře 
na suchý zip


