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Kolekce HIKOR art. 016: komoda A1 + komoda B1
Provedení: kombinace bukový masiv + buková dýha v moření medová

Kolekce HIKOR art. 016: komoda E1 +  komoda D1 + komoda B2
Provedení: kombinace bukový masiv + buková dýha v moření americký ořech.
Snímek je doplněn o konferenční stolek HIKOR art.016 obdélník a sedací soupravu Otava.art.016



Kolekce HIKOR art. 016: konferenční stolek 
obdélník 118 x 65 x 51,5cm
Provedení: kombinace bukový masiv + 
buková dýha v moření americký ořech

Kolekce HIKOR art. 016: komoda C1
Provedení: kombinace bukový masiv 
+ buková dýha v moření ořech a bělený buk.

Kolekce HIKOR art. 016: komoda F2 – čaloun + věšáková stěna
Provedení: kombinace bukový masiv + buková dýha v moření třešeň
Snímek je doplněn o křeslo Otava.

Kolekce HIKOR art. 016: komoda E1 +  komoda B2
Provedení: kombinace bukový masiv + buková dýha v moření americký ořech.
Snímek je doplněn o konferenční stolek Duet a křesla Clube. art.016
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art.016  |  přehled prvků

bělený buk medová koňakpřírodní buk dub mahagonolše americký ořech hnědátřešeň ořech černá

Uvedená barevná provedení jsou pouze orientační a mohou se mírně lišit od skutečné barvy nábytku.

Úchytka U1 Úchytka U2 Úchytka U3 Úchytka U4

HIKOR art.016 Provedení masiv+ dýha Provedení dýha
Masiv DTD dýha Sklo DTD dýha sklo

•  nohy x x
•  dvířka x x x x
•  čelo zásuvky x x
•  vrchní plát x x
•  výplň bočnic x x
•  korpus zásuvky x x
•  vnitřní police x x
•  záda x x
•  závěsná police x x
•  věšáková stěna - police / záda x x x



art.016

je soubor nábytku, kterým fi rma PF NÁBYTEK 
rozšiřuje svoji tradiční výrobu sedacích souprav, 
křesel a židlí. HIKOR art.016 představuje řadu 
jednotlivých komod, skříněk, TV stolků, skleníků 
nebo např. věšákových stěn a v kombinaci se 
sedací soupravou tak vytváří ucelenou nabídku 
fi rmy PF NÁBYTEK při zařizování interiérů.
Řada HIKOR art.016 se vyrábí  v  kombinaci 
bukového masivu a dýhy, dubového masivu 
a dýhy nebo jako celodýhované provedení. 
Jednotlivé barevné odstíny je možné zvolit, 
dle vzorníku moření, jako u sedacích souprav.
V případě, že Vám nebude vyhovovat odstín 
moření, rozměr komody nebo máte jiná speci-
fi ka, jsme připraveni splnit všechny požadavky 
individuální úpravou jednotlivých prvků.

Nadčasový design s důrazem na kvalitu zpraco-
vání, při použití nejlepšího nábytkového kování 
tvoří z této řady nábytek, který bude dělat 
radost několika generacím.

Společnost PF NÁBYTEK si na základě neustálé 
inovace výrobků vyhrazuje právo kdykoliv 
provádět změny v designu bez předchozího 
upozornění.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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