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B1 – antická bílá B2 – antická bílá + zlatá folie
Krémová povrchová úprava Bílo krémová povrchová úprava zdobená

ručně nanášenou zlatou fólií.Zlato se 
používá na ozdobné prvky a dodává luxusní vzhled

B6 – antická bílá patinovaná B7-antická bílá patinovaná
+ antické zlato Antická bílá patinovaná ( otřelá ) 
Antická bílá patinovaná ( otřelá ) + antické zlato Ručně nanášená povrchová úprava dodává 
( ručně nanášené ) Tato povrchová úprava dodává starožitný vzhled
nábytku starožitný vzhled.Unikátní ručně prováděná
povrchová úprava s propracovanými detailmi

BI-bílá lesklá BS-dvojbarevná tmavá
Čistě bílá barva s lesklým povrchem Dvojbarevné lakování je ukázkou umění v 

povrchových úpravách.Tmavé a světlé odstíny 
jsou spolu jemně patinované a dotváří charakter
stylového nábytku

C3-tmavý ořech razený C3-třešeň
Tmavý ořech s černými tečkami Přírodní odstín třešně
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C5-mahagon D1-buk s bílou koupelí
Přírodní odstín mahagonu Bukové dřevo bez moření s „omléčněným“lakem

dodá jemně bílý nádech

D6-stříkané zlato D7-platina
Zlatá metalíza s lesklým lakem Stříbrno-šedá barva „postříkaná“tmavými tečkami

DA-černo stříbrná DB-stříkané stříbro
Černá barva přestříkaná stříbrnou a jemně Stříbrná metalíza s lesklým lakem
zbrousenou barvou.Jedná se o moderní a
exkluzivní povrchovou úpravu.
Přelakováno lesklým lakem.

G8-sádrová bílá GP-šedá patinovaná
Bílá matná ( ošoupaná ) barva Šedá ( ošoupaná ) , působí starožitně
se „sádrovým povrchem „

www.lukas-k.com
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HR-světlé bassano HS-bassano tmavé
Světlý přírodní odstín ořechu patinovaný Tmavý odstín ořechu patinovaný černou 
černou barvou a imatací červotoče barvou a imitací červotoče

M5-černá + zlato fiorentino M6-stříbro fiorentino
Černá patinovaná se zlatou folií.Ručně nanášená Stříbrná povrchová úprava výrazně patinovaná.
povrchová úprava , vícekrát patinovaná černou Zlato stříbrná barva.
barvou a zlatem zároveň.
Působí starožitně a velmi elegantně

N1-saténová černá NE-černá lesklá
Černá matná Černá lesklá – velmi moderní

P1-tmavý ořech P3-káva
Přírodní odstín – tmavý ořech Tmavá barva káva je označována někdy i jako

www.lukas-k.com
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wenge . Matný povrch
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Q1-tmavý ořech + zlato Q2-lesklý tmavý ořech
Přírodní odstín ořechu zdobený zlatou barvou. Tmavý ořech s vysokým lekem
Zlatou barvou jsou zdobeny ozdobné prvky

U1-stříbrná folie U4-stříbrná  folie nová
Ručně nanášená stříbrná folie s obsahem stříbra. Ručně nanášená stříbrná folie s obsahem stříbra.
Stříbrná folie patinovaná Stříbrná folie je bez patiny = nový vzhled

V2-surový buk W4-krémová „ošoupaná“
Surový buk bez povrchové úpravy. Bílá-krémová jemně patinovaná
Přírodní dřevo

W7-černá patinovaná WS-písková
Černá jemně patinovaná Písková barva patinovaná
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Z5-přírodní buk
přírodní buk přelakovaný transparentním lakem -
zvírazní strukturu dřeva

PŘÍPLATKY  za povrchové úpravy v Kč  s DPH :
Základní ceny jsou počítány s povrchovou úpravou ořech : C1, C2, P1

povrch židle židle s područkou křesla
AB   anilinová bílá 140 170 190
AN  anilinová černá 140 170 190
B1   antická bílá 490 630 730
B2 antická bílá + zlatá folie 1200 1450 1750
B3 zlatá folie 1800 2150 2500
B4 antická bílá + stříbrná folie 1200 1450 1750
B6  antická bílá s antickým zlatem 1200 1450 1750
B7 antická krémová 1200 1450 1750
BI bílá lesklá 1070 1350 1550
BS dvojbarevná tmavá 2330 2900 3350
C3 tmavý ořech razený 180 210 230
C4 třešeň 180 210 230
C5 mahagon 210 250 290
D1 buk s bílou koupelí 210 250 290
D6 stříkané zlato 520 670 800
D7 platina 1000 1250 1450
DA černo stříbrná 1000 1250 1450
DB stříkané stříbro 1000 1250 1450
G8 sádrová bílá 1600 1980 2300
GP šedá patinovaná 1520 1860 2150
HR bassano bledé 1060 1320 1550
HS bassano tmavé 1060 1320 1550
M5 Černá + zlato fiorentino 2600 3210 3750
M6 stříbro fiorentino 2340 2890 3380
M7 Černá + stříbro fiorentino 2570 3180 3750
N1 saténová černá matná 720 870 1010
NE  černá lesklá 1050 1310 1530
P3 káva 120 150 180
Q1 tmavý ořech + zlato 630 750 870
Q2 tmavý ořech lesklý 270 350 390
U1 stříbrná folie 1710 2070 2460
U4 nová stříbrná folie 1710 2070 2460

surový buk 170 190 230
W4 krémová zbrousená 500 660 750
W5 krémová pololesklá 500 660 750
W7 černá zbrousená 500 650 750
W6 černá pololesklá 500 650 750
WS písková 1620 2000 2340
Z5  přírodní buk lakovaný 170 190 230

PŘÍPLATKY  za knoflíky v opěrdle a jiné ukončení čalounění  v  Kč  s DPH :
POZNÁMKA : základní cena je s ukončením čalounění  : látkový lem 
 židle židle s područkou křesla
knoflíky Swarovski  - skleněné 550 550 950
knoflíky z látky a kůže  340 340 580
ozdobné cvoky / řetízek bronzový 200 540 660
ozdobné cvoky / řetízek stříbrný 200 540 660
ozdobné cvoky / řetízek zlatý 200 540 660

www.lukas-k.com
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