
Vynikající materiály a řemeslné zpracování
přinášejí nejluxusnější zážitek, 

jaký si lze představit. 
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Celomasivní provedení

Kolekci BIEDERMEIER vyrábíme ze dvou ušlechtilých dřevin a to americké třešně a amerického ořechu. 
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu 
a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku.
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 BIEDERMEIER

Umělecky zaměřený design nábytku s vysokou užitnou hodnotou. 
Jednoduchý, čistý, ale přitom výrazně zdobný nábytek. 



Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou 
vrstvou polyuretanového laku s vysokou odolností povrchu. 

Úchytky
Celá kolekce nábytku BIEDERMEIER je osazena dobovými úchytkami s klíčem plně 
odpovídajícími historickému stylu.
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BIEDERMEIER
Nábytková řada českého exkluzivního nábytku 

CONIFERA® ve stylu první poloviny 19. století.

Czech exclusive furniture CONIFERA®  
–  The fi rst half of the 19th century style series.

Мебельная серия чешской эксклюзивной  мебели 
CONIFERA® в стиле первой половины 19. столетия.



Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového 
nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných 
židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav stavebnicového typu (to znamená, že 
lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav se vyrábí v 
široké nabídce kvalitních potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou 
samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
Speciálně u kolekce BIEDERMEIER jsou originální židle, křesla a sofa vyráběny s tradiční 
konstrukcí, tvořenou osvědčenými  pružinami a napínanými popruhy doplněnými kvalitními 
polyuretanovými pěnami (jedná se o původní konstrukční řešení). Vlastní potahové látky si lze 
vybrat z široké kolekce tkaných potahových látek secesních a historických vzorů.
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Židle a čalouněný nábytek
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... vytváří a přispívá k životnímu klidu u domácího krbu

... creates a peaceful and cosy home

... cоздает  и способствует спокойной обстановке у домашнего камина

BIEDERMEIER
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BIEDERMEIER

Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, 
vysoký lesk, kvalitní značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high gloss, high-quality 
branded furniture fi ttings.

Массивный дизайн, качественная 3D отделка, высокий 
глянец, качественная фирменная 
мебельная  фурнитура.



Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě architektonického 
návrhu výrobu interiérových dveří a krytů radiátorů korespondujících s designem 
nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně jako samotný 
kus nábytku, proto je často designován s ohledem na typ a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů a schodů 
je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů k fi nálnímu odsouhlasení 
investorem, výroba, doprava a montáž.

Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek – z překližky
• Police – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, 
ze kterého se dané vnitřní vybavení vyrábí. V 
případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv 
změnu. 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého 
exkluzivního nábytku CONIFERA® osazujeme 
výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné 

dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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PROJEKT – klíč k dokonalé realizaci
PROJECT – the key to a perfect realization
ПРОЕКТ – ключ к совершенной реализации
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BIEDERMEIER
... spojení moderního designu 
s minulostí...

... a combination of modern design 
with the past...

... связь современного  дизайна 
с прошлым...



Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje nejprodávanější prvky. Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či designová 
odchylka od vlastního typového plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba na základě architektonického návrhu. 

Desény Biedermeier:
Americká třešeň
Americký ořech

Patterns Biedermeier:
American cherry
American walnut

Дизайны Biedermeier:
Американская черешня 
Американский орех
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Skleník 
Glass cabinet

 Теплица

BIEDERMEIER 04
1260x2000x500 mm

Příborník 
Sideboard

Кухонный шкаф для приборов

BIEDERMEIER 05
1260x2000x500 mm

Skříň
Wardrobe

Шкаф

BIEDERMEIER 06
1260x2000x500 mm

Komoda
Chest of drawers

Комод

BIEDERMEIER 07
1200x860x580 mm

Konzolový stolek
Console table

Пристенный столик

BIEDERMEIER 08
1260x750x740 mm

Sekretář
Cabinet

Секретарь

BIEDERMEIER 09
1200x1650x650 mm

Šatní skříň
Wardrobe

Платяной шкаф

BIEDERMEIER 02
1260x2000x600 mm

Knihovna 
Bookcase

Библиотека

BIEDERMEIER 01
1260x2000x500 mm

Etažér
Whatnot

Этажерка

BIEDERMEIER 03
1000x1400x350 mm

Stůl
Table
Стол

BIEDERMEIER 10
1100x750x300 mm

Stůl
Table
Стол

BIEDERMEIER 11
pr.1600,v.750 mm

Židle bez područek
Chair without armrests

Стул без подлокотников

BIEDERMEIER 12
485x930x620 mm

Židle s područkami
Chair with armrests

Стул c подлокотниками

BIEDERMEIER 13
550x930x620 mm

Postel / Bed / Кровать

BIEDERMEIER 14
900x2000 mm
900x2100 mm
900x2200 mm

1000x2000 mm
1000x2100 mm
1000x2200 mm

1200x2000 mm
1200x2100 mm
1200x2200 mm

Manžetník
Chest of drawers

Комод

BIEDERMEIER 17
650x1400x490 mm

Noční stolek
Night stand

Прикроватная тумбочка

BIEDERMEIER 16
560x590x40 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Psací stůl
Writing table

Письменный стол

BIEDERMEIER 18
1260x750/950x740 mm

Kávový stolek
Coffee table

Кофейный столик

BIEDERMEIER 19
pr.1000, v.750 mm

Konferenční stolek
Conference table

Журнальный столик

BIEDERMEIER 20
800x470x1200 mm

Zrcadlo
Mirror

Зеркало

BIEDERMEIER 21
1000x1000 mm

Věšák
Coat stand
Вешалка

BIEDERMEIER 22
  

Postel / Bed / Кровать

BIEDERMEIER 23
1400x2000 mm
1400x2100 mm
1400x2200 mm

1600x2000 mm
1600x2100 mm
1600x2200 mm

1800x2000 mm
1800x2100 mm
1800x2200 mm

2000x2000 mm
2000x2100 mm
2000x2200 mm

Sofa
Sofa
Софа

BIEDERMEIER 25 
1600x920x650 mm

Křeslo
Chair

Кресло

BIEDERMEIER 26 
640x920x650 mm

Židle s područkami
Chair with armrests

Стул c подлокотниками

BIEDERMEIER 28
550x500x940 mm

Židle bez područek 
Chair without armrests

Стул без подлокотников

BIEDERMEIER 27
470x450x940 mm

Obložení radiátoru – Biedermeier
Paneling of the radiator - Biedermeier
Облицовка радиатора – Biedermeier

BIEDERMEIER 29

Obložení radiátoru – mosaz 
Paneling of the radiator – brass
Облицовка радиатора – латунь

BIEDERMEIER 30

Interiérové dveře s obložkou
Interior doors with casing

Двери для интерьера с облицовкой

BIEDERMEIER 31

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Tradiční pojetí kuchyně – Biedermeier
Traditional concept of the kitchen – Biedermaier / Традиционный 
проект кухни – Biedermeier

Moderní designové pojetí kuchyně
Modern design concept of the kitchen / Современный 
дизайнерский проект кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238
CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je 
spojena s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního 

závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky kvalitních 
roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší výrobní skupiny. 
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Celomasivní provedení
Kolekci ANTIQUA vyrábíme ze třech ušlechtilých dřevin a to, americké pinie, amerického ořechu a americké třešně.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 
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 ANTIQUA

Koloniální design nábytku s historizujícími prvky zdobený ručně kovanými ornamenty. 
Teplo domova a klid vyřazuje každý kus nábytku.



Povrchová úprava
Hedvábný lesk povrchu nábytku je vytvořen náročnou sedmivrstvou povrchovou 
úpravou vodním lakem zvýrazňujícím kresbu dřeva.

Nábytková řada českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® v koloniálním stylu.

Czech exclusive furniture CONIFERA® 
– Colonial style series.

Мебельная серия чешской эксклюзивной  
мебели CONIFERA® в колониальном стиле.
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Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku ANTIQUA je osazena ručně kovanými úchytkami a zdobnými prvky s nezaměnitelným odkazem na tradiční 
ruční kovářskou výrobu. 
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Sklo a skleněné výplně

Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze 
kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Celomasivní provedení, povrchová úprava v hedvábném 
lesku, patinovaná, sedmivrstvá.

Massive design, silk gloss fi nish, patinated, seven-layers. 

Массивный дизайн, отделка с шелковистым 
блеском, патина, семислой.
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze kterého se dané 
vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu lze vyhovět přání investora 
nebo architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu.
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ANTIQUA

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře

• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče

Speciálně kolekce Antiqua se vyrábí ve variantě s původními – tradičními dřevěnými zásuvkovými pojezdy a nosiči polic u šatních 
skříní v návaznosti na původní konstrukční řešení. Vše jen záleží na přání investora.
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav 
stavebnicového typu (to znamená, že lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav se vyrábí 
v široké nabídce kvalitních potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou 
čistitelné látky. 
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Interiérové dveře – schody 
– kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové 
dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu 
interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem 
nábytku.

Vnitřní schodiště může vytvořit 
zajímavý interiérový prvek stejně 
jako samotný kus nábytku, proto je 
často designován s ohledem na typ 
a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky 
interiérových 

dveří, krytů radiátorů a schodů je 
vlastní zaměření, příprava výrobních 
výkresů k fi nálnímu odsouhlasení 
investorem, výroba, doprava 
a montáž.
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Desény Antiqua:
Pinie, americká třešeň, americká třešeň tmavá, 
americký ořech, americký ořech tmavý

Patterns Antiqua:
Pine, American cherry, dark American cherry, 
American walnut, dark American walnut

Дизайны Antiqua:
Пиния,  американская черешня,
американская черешня тёмная, 
америкаснский орех, 
тёмный америкаснский орех
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Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje nejprodávanější 
prvky. Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či designová odchylka 
od vlastního typového plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba 
na základě architektonického návrhu. 
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ANTIQUA
Celomasivní provedení, povrchová úprava 

v hedvábném lesku, patinovaná, sedmivrstvá.

Massive design, silk gloss fi nish, patinated, 
seven-layers. 

Массивный дизайн, отделка с шелковистым 
блеском, патина, семислой.
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Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky 
kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší 
výrobní skupiny. 
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA
Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 
Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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ANTIQUA

Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo 
celou řadou polohovatelných lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních 
zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového 
nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší výrobní skupiny. 
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Šatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
ANTIQUA 01
3090x2060x685 mm

Šatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
ANTIQUA 02
2590x2060x685 mm

Šatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
ANTIQUA 03
2090x2060x685 mm

Šatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
ANTIQUA 04
1280x2060x685 mm

Noční stolek
Night stand
Прикроватная тумбочка
ANTIQUA 09
590x560x400 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
ANTIQUA 10
1200x860x500 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
ANTIQUA 11
1460x1030x495 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
ANTIQUA 12
1630x920x495 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
ANTIQUA 13
1010x1000x60 mm

Psací stůl
Writing table
Письменный стол
ANTIQUA 14
1220x760x710 mm

Příborník s nástavcem
Sideboard with extention
Сервант с расширением
ANTIQUA 15
1655x1580x495 mm

Příborník
Sideboard
Кухонный шкаф для 
приборов
ANTIQUA 16
1655x880x495 mm

Příborník s nástavcem
Sideboard with extention
Сервант с расширением
ANTIQUA 17
1920x2220x495 mm

Příborník
Sideboard
Кухонный шкаф для 
приборов
ANTIQUA 18
1830x865x495 mm

Stůl rozkládací
Folding table
Раскладной cтол
ANTIQUA 19
1820/2420x760x1060 mm

Stolek
Table
Столик
ANTIQUA 20
1575x855x405 mm

stolek
TV table
ТВ столик
ANTIQUA 21
880x610x495 mm

Konferenční stolek
Conference table
Журнальный столик
ANTIQUA 22
1200x470x800 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель

T
yp

ov
ý 

pl
án

 / 
T

yp
e 

pl
an

 / 
T

ип
ов

ой
 п

ла
н

ANTIQUA

www.conifera.cz 41 

Židle bez područek
Chair without armrests
Стул без подлокотников
ANTIQUA 23
930x485x620 mm

Židle s područkami
Chair with armrests
Стул c подлокотниками
ANTIQUA 24
930x550x620 mm

Stolek – bistro
Bistro table
Столик – бистро
ANTIQUA 26
pr. 810, v. 730 mm

Šatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
ANTIQUA 27
2590x2060x685 mm

Šatní skříň se 2 posuvnými dveřmi
Wardrobe with 2 sliding doors
Шкаф с 2 раздвижными дверьми
ANTIQUA 28
1740x2060x685 mm

Šatní skříň se 3 posuvnými dveřmi
Wardrobe with 3 sliding doors
Шкаф с 3 раздвижными дверьми
ANTIQUA 29
2540x2060x685 mm

Policová prosklená skříň
Glass cabinet with shelves
Шкаф стеклянный с 
полочками
ANTIQUA 30
1280x2060x495 mm

Skleník
Glass cabinet
Витрина
ANTIQUA 31
1280x2060x495 mm

Policová skříň
Cabinet with shelves
Шкаф с полочками
ANTIQUA 32
1280x2060x495 mm

Policová 4dvéřová (2 skleněné 
/ 2 plné) skříň se 2 zásuvkami
4 door (2 glass/2 solid) cabinet with 
shelves and 2 drawers
4-дверный шкаф (2 стекляные
/ 2 полные) с полочками с 2 
ящиками
ANTIQUA 33
1280x2060x495 mm

Skříň úzká s 1 prosklenými dveřmi 
a 4 zásuvkami
1 glass door narrow cabinet with 4 dra-
wers
Узкий шкаф с 1 стеклянной дверью 
и 4 ящиками
ANTIQUA 34
790x2060x495 mm

Skříň úzká se 2 prosklenými dveřmi 
a 1 zásuvkou
2 glass door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф с 2 стеклянными дверьми 
и 1 ящиком
ANTIQUA 35
790x2060x495 mm

Skříň úzká policová se 2 plnými dveřmi
2 solid door narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками и 2 дверьми
ANTIQUA 36
790x2060x495 mm

Skříň úzká policová s 1 plnými dveřmi
1 solid door narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками и 1 дверью
ANTIQUA 37
790x2060x495 mm

Skleník úzký
Narrow glass cabinet
Витрина узкая
ANTIQUA 38
790x2060x495 mm

Skleník 4dvéřový
4 door glass cabinet
Витрина 4-дверная
ANTIQUA 39
1280x2060x495 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
ANTIQUA 40
1620x2220x495 mm

Vitrína
Glass cabinet
Витрина
ANTIQUA 41
1620x2220x495 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Komoda 4dvéřová
4 door commode
Комод 4-дверная
ANTIQUA 43
1420x1460x495 mm

Komoda 2dvéřová se 4 zásuvkami
2 door commode ˝
Комод 2-дверная с 4 ящиками
ANTIQUA 44
1420x1460x495 mm

Komoda 2dvéřová s 2 zásuvkami
2 door commode with 2 drawers
Комод 2-дверная с 2 ящиками
ANTIQUA 45
1420x1460x495 mm

Komoda nízká 2dvéřová se 2 zásuvkami
2 door short commode with 2 drawers
Комод низкая 2-дверная с 2 ящиками
ANTIQUA 46
1200x860x500 mm

Komoda nízká 2dvéřová
2 door short commode
Комод низкая 2-дверная
ANTIQUA 47
1200x860x500 mm

Komoda nízká 2dvéřová prosklená
2 door glass short commode
Комод низкая 2-дверная стеклянная
ANTIQUA 48
1200x860x500 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
ANTIQUA 49
1480x860x495 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
ANTIQUA 50
1460x1030x495 mm

Komoda
Commode
Комод
ANTIQUA 51
1980x920x495 mm

Komoda
Commode
Комод
ANTIQUA 52
1980x920x495 mm

Komoda zásuvková se 4 dveřmi
4 door commode with dravers
Комод 4-дверная с ящиками
ANTIQUA 53
1820x1460x495 mm

Komoda policová se 4 dveřmi
4 door commode with shelves
Комод 4-дверная с полочками
ANTIQUA 54
1820x1460x495 mm

TV stolek
TV table
ТВ столик
ANTIQUA 55
2060x610x495 mm

TV stolek
TV table
ТВ столик
ANTIQUA 56
2060x610x495 mm

Konferenční stolek
Conference table
Журнальный столик
ANTIQUA 57
800x470x800 mm

Konferenční stolek – vysoký
Conference table – tall
Журнальный столик – высокий
ANTIQUA 58
600x750x600 mm

Jídelní stůl – čtverec
Dining table - square
Обеденный стол – квадратный
ANTIQUA 59
1600x760x1600 mm

Psací stůl
Writing table
Письменный стол
ANTIQUA 60
2200x760x900 mm

Toaletka
Dressing table
Туалетный столик
ANTIQUA 61
1220x760x600 mm

Zrcadlo – vysoké
Mirror – tall
Зеркало – высокое
ANTIQUA 62
900x1900x60 mm

Věšák
Coat rack
Вешалка
ANTIQUA 63
900x1900x60 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Botník nízký
Short shoe rack
Шкаф для обуви низкий
ANTIQUA 64
1000x450x495 mm

Botník vysoký
Tall shoe rack
Шкаф для обуви высокий
ANTIQUA 65
1000x1450x495 mm

Interiérové dveře s obložkou
Interior doors with casing
Двери для интерьера с облицовкой
ANTIQUA 66

Obložení radiátoru – Antiqua
Paneling of the radiator – Antiqua
Облицовка радиатора – Antiqua
ANTIQUA 67

Schodiště
Staircase
Лестница
ANTIQUA 68

Knihovna
Bookcase
Библиотека
ANTIQUA 83
2800x2200x495 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
ANTIQUA 84
2800x2200x495 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
ANTIQUA 85
2800x2200x495 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
ANTIQUA 86
2800x2200x495 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
ANTIQUA 87
2800x2200x495 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
ANTIQUA 88
2800x2200x495 mm

Postel 
Bed
Кровать
ANTIQUA 05
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Postel
Bed
Кровать 
ANTIQUA 06
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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LOŽNICE / BEDROOM / 
СПАЛЬНЯ

VARIANTA I
ANTIQUA 27 1 ks
ANTIQUA 34 1 ks
ANTIQUA 06 1 ks
ANTIQUA 09 2 ks
ANTIQUA 10 1 ks
ANTIQUA 11 1 ks

LOŽNICE / BEDROOM / 
СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
ANTIQUA 10 1 ks
ANTIQUA 06 1 ks
ANTIQUA 29 1 ks

KNIHOVNA / LIBRARY / 
БИБЛИОТЕКА 

VARIANTA I
ANTIQUA 87 1 ks
ANTIQUA 60 1 ks
ANTIQUA 24 1 ks
ANTIQUA 12 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ / LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА 

VARIANTA I
ANTIQUA 31 1 ks
ANTIQUA 33 1 ks
ANTIQUA 49 1 ks

LOŽNICE / BEDROOM / СПАЛЬНЯ

VARIANTA III
ANTIQUA 06 1 ks
ANTIQUA 09 2 ks
ANTIQUA 49 1 ks
ANTIQUA 13 1 ks
Obklad stěny ATYP ANTIQUA

LOŽNICE / BEDROOM / СПАЛЬНЯ

VARIANTA IV
ANTIQUA 06 1 ks
ANTIQUA 09 2 ks
ANTIQUA 61 1 ks
ANTIQUA 13 1 ks
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LOŽNICE / BEDROOM / 
СПАЛЬНЯ

VARIANTA V
ANTIQUA 03 1 ks
ANTIQUA 06 1 ks
ANTIQUA 09 2 ks
ANTIQUA 10 1 ks
ANTIQUA 13 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM / 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА 

VARIANTA III
ANTIQUA 05 1 ks
ANTIQUA 09 1 ks
ANTIQUA 04 1 ks

JÍDELNA / DINING ROOM / 
СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
ANTIQUA 17 1 ks
ANTIQUA 20 1 ks
ANTIQUA 59 1 ks
ANTIQUA 24 6 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA I
ANTIQUA 05 1 ks
ANTIQUA 09 1 ks
ANTIQUA 10 1 ks
ANTIQUA 14 1 ks
ANTIQUA 04 1 ks
ANTIQUA 33 1 ks

PŘEDSÍŇ / ENTRANCE 
HALL / ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
ANTIQUA 63 1 ks
ANTIQUA 44 1 ks
ANTIQUA 13 1 ks

JÍDELNA / DINING 
ROOM / СТОЛОВАЯ

VARIANTA II
ANTIQUA 11 1 ks
ANTIQUA 13 1 ks
ANTIQUA 19 1 ks
ANTIQUA 17 1 ks
ANTIQUA 23 4 ks
ANTIQUA 24 1 ks

PRACOVNA / OFFICE / 
РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA I
ANTIQUA 85 1 ks
ANTIQUA 24 1 ks
ANTIQUA 60 1 ks

PŘEDSÍŇ / ENTRANCE 
HALL / ПРИХОЖАЯ

VARIANTA II
ANTIQUA 65 1 ks
ANTIQUA 62 1 ks
ANTIQUA 63 1 ks
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PRACOVNA / OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA II
ANTIQUA 17 1 ks
ANTIQUA 10 1 ks
ANTIQUA 60 1 ks
ANTIQUA 24 1 ks
ANTIQUA 13 1 ks
ANTIQUA 12 1 ks

PŘEDSÍŇ / ENTRANCE 
HALL / ПРИХОЖАЯ

VARIANTA III
ANTIQUA 35 1 ks
ANTIQUA 63 1 ks
ANTIQUA 44 1 ks
ANTIQUA 13 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA II
ANTIQUA 05 1 ks
ANTIQUA 29 1 ks
ANTIQUA 43 1 ks

PRACOVNA / OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA III
ANTIQUA 15 1 ks
ANTIQUA 85 1 ks
ANTIQUA 14 1 ks
ANTIQUA 24 1 ks
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Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant / 
завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Architektonické interiérové návrhy
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Celomasivní provedení

Kolekci GENEVA vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu a americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku.
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 GENEVA

Výjimečný design nábytku, nadčasové prvky a robustní konstrukce.



Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku s vysokou 
odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku GENEVA je osazena pečlivě vybranými a designově odladěnými „zlatými“ stylovými úchytkami.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od značkových výrobců 
HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.
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Nábytková řada českého exkluzivního nábytku CONIFERA® v honosných tvarech a konzervativním designu.

Czech exclusive furniture CONIFERA® – ostentatious shape and conservative design style series.

Мебельная серия чешской эксклюзивной мебели CONIFERA® в восхитительных формах и консервативном дизайне.

Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze 
kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav stavebnicového typu 
(to znamená, že lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav se vyrábí v široké nabídce kvalitních 
potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
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Celomasivní provedení, kvalitní 
3D povrchová úprava, kvalitní 
značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D 
fi nish, high-quality branded 
furniture fi ttings.

Массивный дизайн, 
качественная 
3D отделка, качественная 
фирменная мебельная 
фурнитура.
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Desény Geneva:
Jasan bílá barva, jasan bělený, dub přírodní, americká třešeň, americká třešeň tmavá, americký ořech, americký ořech 
tmavý, dub mírně mořený, dub tmavý
Patterns Geneva:
White ash, bleached ash, natural oak, American cherry, dark American cherry, American walnut, dark American walnut, 
slightly stained oak, dark oak
Дизайны Geneva:
Ясень белого цвета, белёный ясень,натуральный дуб, американская черешня, тёмная американская черешня, 
американский орех, тёмный американский орех, дуб немного морёный, тёмный дуб
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek – z překližky
• Police – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze kterého 
se dané vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu lze vyhovět 
přání investora nebo architektonického návrhu a zohlednit 
jakoukoliv změnu. 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování 
od fi rem BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
G

EN
EVA

www.conifera.cz 57 



Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky kvalitních 
roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší výrobní skupiny. 
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Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně jako samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem na typ 
a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů k fi nálnímu 
odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž.
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Desény Geneva:
Jasan bílá barva, jasan bělený, dub přírodní, 
americká třešeň, americká třešeň tmavá, americký 
ořech, americký ořech tmavý, dub mírně mořený, 
dub tmavý

Patterns Geneva:
White ash, bleached ash, natural oak, American 
cherry, dark American cherry, American walnut, 
dark American walnut, slightly stained oak, dark oak

Дизайны Geneva:
Ясень белого цвета, белёный 
ясень,натуральный дуб, американская 
черешня, тёмная американская черешня, 
американский орех, тёмный американский 
орех, дуб немного морёный, тёмный дуб
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Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky kvalitních 
roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší výrobní skupiny. 
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Skříň prosklená 4dvéřová
4 door glass cupboard
Шкаф с 4 застеклёними дверями
GENEVA 17
1200x2000x495 mm

Skleník
Cabinet
Витрина
GENEVA 18
1200x2000x495 mm

Skleník 4dvéřový se zásuvkami
4 door self cabinet
Витрина 4-дверная с ящиками
GENEVA 19
1200x2000x495 mm

Skleník 5dvéřový se zásuvkami
5 door self cabinet
Витрина 5-дверная с ящиками
GENEVA 20
1400x2100x530 mm

Botník vysoký
Tall shoe rack
Шкаф для обуви высокий
GENEVA 21
900x1200x400 mm

Šatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
GENEVA 01
1200x2000x620 mm

Pološatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
GENEVA 02
1200x2000x620 mm

Policová skříň
Shelf wardrobe
Платяной шкаф с полочками
GENEVA 03
1200x2000x620 mm

Šatní skříň 4dvéřová
4 door wardrobe
Платяной шкаф 4-дверный
GENEVA 04
2250x2200x620 mm

Šatní skříň 5dvéřová se zrcadlem
5 door wardrobe with mirror
Платяной шкаф 5-дверный с зеркалом
GENEVA 05
2800x2200x620 mm

Šatní skříň s 2 posuvnými dveřmi
Wardrobe with 2 sliding doors
Платяной шкаф с 2 
раздвижными дверями
GENEVA 06
1800x2200x650 mm

Šatní skříň се 3 posuvnými dveřmi a zrca-
dlem
Wardrobe with 3 sliding doors and mirror
Платяной шкаф с 3 раздвижн. дверями и 
зеркалом
GENEVA 07
2700x2200x650 mm

Skříň policová
Shelf wardrobe
Платяной шкаф с полочками
GENEVA 08
664x2000x495 mm

Skříň 1dvéřová policová
1 door self wardrobe
Шкаф с полочками и 1 дверью
GENEVA 09
664x2000x495 mm

Skříň prosklená zásuvková
Glass self wardrobe
Витрина с ящиками
GENEVA 10
664x2000x495 mm

Skleník úzký
Narrow glass cabinet
Витрина узкая
GENEVA 11
664x2000x495 mm

Skříň 2dvéřová
2 door cupboard
Шкаф 2-дверный
GENEVA 12
664x2000x495 mm

Skříň 2dvéřová se zásuvkou
2 door cupboard with drawer
Шкаф 2-дверный с ящиком
GENEVA 13
664x2000x495 mm

Skříň policová
Shelf wardrobe
Платяной шкаф с полочками
GENEVA 14
1200x2000x495 mm

Skříň policová s dveřmi
Shelf wardrobe with doors
Платяной шкаф с дверями
GENEVA 15
1200x2000x495 mm

Skříň 2dvéřová se zásuvkami
2 door cupboard with drawers
Шкаф 2-дверный с ящиками
GENEVA 16
1200x2000x495 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Zrcadlo vysoké
Tall mirror
Зеркало высокое
GENEVA 22
900x1900x60 mm

Zrcadlo nízké
Short mirror
Зеркало низкое
GENEVA 23
1100x800x60 mm

Věšák
Peg
Вешалка
GENEVA 24
900x1900x60 mm

Botník nízký s čalouněným sedákem
Short shoe rack with upholstery
Шкаф для обуви низкый с обивкой
GENEVA 25
900x450x400 mm

Toaletní stolek velký
Dressing table - big
Туалетный столик - большой
GENEVA 26
1700x750/1650x545 mm

Toaletní stolek malý
Dressing table - small
Туалетный столик - малый
GENEVA 27
1100x750/1430x500 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
GENEVA 28
1500x860x450 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
GENEVA 29
1500x930x480 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
GENEVA 30
2170x930x500 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
GENEVA 31
1200x860x480 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
GENEVA 32
1200x860x450 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
GENEVA 33
1000x860x450 mm

Komoda TV
TV Chest of drawers
ТВ Комод
GENEVA 34
2400x560x500 mm

Komoda TV zásuvková
TV Chest of drawers
ТВ Комод с ящиками
GENEVA 35
1200x560x500 mm

Komoda TV dvéřová
TV Cabinet
ТВ Комод с дверями
GENEVA 36
1200x560x500 mm

Komoda TV zásuvková zaoblená
TV Chest of drawers - rounded
ТВ Комод с ящиками - закруглённый
GENEVA 37
1200x560x550 mm

Police rovné
Straight shelf
Прямая полка
GENEVA 38 A
600x250x36 mm

Police rovné
Straight shelf
Прямая полка
GENEVA 38 B
1200x250x36 mm

Police kombinované
Straight shelf
Комбиниробанная полка
GENEVA 39 A
500x250x36 mm

Police kombinované
Straight shelf
Комбиниробанная полка
GENEVA 39 B
1400x250x36 mm

Konfereční stolek
End table
Журнальный столик
GENEVA 40
1200x500x800 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Konfereční stolek
End table
Журнальный столик
GENEVA 41
v.500, pr.800 mm

Židle bez područek
Chair without armrests
Стул без подлокотников
GENEVA 42
485x930x620 mm

Židle s područkami
Chair with armrests
Стул c подлокотниками
GENEVA 43
550x930x620 mm

Stůl jídelní obdélník
Dinning table – rectangle
Обеденный стол – прямоугольник
GENEVA 44
2000x750x900 mm

Stůl jídelní čtverec
Dinning table – square
Обеденный стол – квадратный
GENEVA 45
1600x750x1600 mm

Sůtl jídelní kruhový
Dinning table - circle
Обеденный стол - круг
GENEVA 46
v.750, pr.1600 mm

Stůl jídelní ovál
Dinning table - oval
Обеденный стол - овал
GENEVA 47
2200x750x1000 mm

Stůl pracovní velký
Writing desk - big
Рабочий стол - большой
GENEVA 48
2000x750x900 mm

Stůl pracovní malý
Writing desk - small
Рабочий стол - малый
GENEVA 49
1500x750x700 mm

Stůl se zásuvkami
Drawer desk
Стол с ящиками
GENEVA 50
1500x850x400 mm

Noční stolek
Night stand
Прикроватная тумбочка
GENEVA 72
560x600x400 mm

Knihovna
Library
Библиотека
GENEVA 73
2800x2200x400 mm

Knihovna
Library
Библиотека
GENEVA 74
2800x2200x400 mm

Knihovna
Library
Библиотека
GENEVA 75
2800x2200x400 mm

Lůžko / Bed / Кровать
GENEVA 51
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Lůžko / Bed / Кровать
GENEVA 60
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Obložení radiátoru – Geneva
Paneling of the radiator – Geneva
Облицовка радиатора – Geneva
GENEVA 79 

Interiérové dveře s obložkou
Interior doors with casing
Двери для интерьера с облицовкой
GENEVA 80 

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Sůtl jídelní kruhový
Dinning table - circle
Обеденный стол - круг
GENEVA 46
v.750, pr.1600 mm

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM / 
ГОСТИННАЯ КОМНАТА 

VARIANTA I
GENEVA 20 1 ks
GENEVA 41 1 ks
GENEVA 34 1 ks
GENEVA 39 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ 
КОМНАТА 

VARIANTA VI
GENEVA 76 1 ks
GENEVA 40 1 ks
GENEVA 34 1 ks
GENEVA 39 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA II
GENEVA 04 1 ks
GENEVA 51 1 ks
GENEVA 72 1 ks
GENEVA 48 1 ks
GENEVA 42 1 ks
GENEVA 29 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM / 
ГОСТИННАЯ КОМНАТА 

VARIANTA II

JÍDELNA / DINING 
ROOM / СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
GENEVA 20 1 ks
GENEVA 35 2 ks
GENEVA 37 1 ks
GENEVA 40 1 ks
GENEVA 46 1 ks
GENEVA 42 3 ks
GENEVA 43 3 ks
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LOŽNICE / BEDROOM / 
СПАЛЬНЯ

VARIANTA III
GENEVA 07 1 ks
GENEVA 60 1 ks
GENEVA 72 2 ks

JÍDELNA / DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA II
GENEVA 18 1 ks
GENEVA 29 1 ks
GENEVA 43 1 ks
GENEVA 42 5 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA III
GENEVA 51 1 ks
GENEVA 72 1 ks
GENEVA 38 1 ks
GENEVA 08 1 ks
GENEVA 15 1 ks

PRACOVNA / OFFICE / 
РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA II
GENEVA 48 1 ks
GENEVA 42 1 ks
GENEVA 08 1 ks
GENEVA 15 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ / 
LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA V
GENEVA 18 1 ks
GENEVA 16 1 ks
GENEVA 28 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ / 
LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA IV
GENEVA 11 2 ks
GENEVA 34 1 ks
GENEVA 41 1 ks
GENEVA 38 1 ks

PRACOVNA / OFFICE / 
РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA I
GENEVA 73 1 ks
GENEVA 23 1 ks
GENEVA 31 1 ks
GENEVA 49 1 ks

KNIHOVNA / LIBRARY / 
БИБЛИОТЕКА

VARIANTA I
GENEVA 75 1 ks
GENEVA 28 1 ks
GENEVA 39 1 ks
GENEVA 41 1 ks
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PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
GENEVA 22 1 ks
GENEVA 24 1 ks
GENEVA 25 1 ks

LOŽNICE / BEDROOM / 
СПАЛЬНЯ

VARIANTA I
GENEVA 60 1 ks
GENEVA 72 2 ks
GENEVA 26 1 ks

LOŽNICE / BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
GENEVA 60 1 ks
GENEVA 72 2 ks
GENEVA 01 1 ks
GENEVA 27 1 ks

KNIHOVNA / LIBRARY / 
БИБЛИОТЕКА

VARIANTA II
GENEVA 78 1 ks
GENEVA 48 1 ks
GENEVA 43 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ / LIVING ROOM  / ГОСТИННАЯ КОМНАТА 

VARIANTA III
GENEVA 23 1 ks
GENEVA 30 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ / STUDENT ROOM / СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
GENEVA 73 1 ks
GENEVA 52 1 ks
GENEVA 50 1 ks
GENEVA 72 1 ks



Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
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Celomasivní provedení
Kolekci MOONTEREY vyrábíme z topolového dřeva povrchově upraveného fl ádrováním a mořením. 
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o kombinaci dýhovaného provedení s masivními nákližky a rámy se spárovkovými deskami 
se svlaky, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 
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 MOONTEREY

Romantický design nábytku s neopakovatel jemnou fl ádrovou kresbou 
umocněnou čokoládově zbarvenými prvky.



Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku s vysokou 
odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku MOONTEREY je osazena soustruženými a dřevěnými úchytkami čokoládové barvy, podtrhujícími romantickou 
barevnost celé kolekce.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od značkových výrobců 
HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.
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Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, 
ze kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky 
vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná 

provedení skel
• pískovaná 

a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police  – z překližky
  – z dýhované laťovky
  – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze kterého se dané 
vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu lze vyhovět přání investora 
nebo architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.

Jedná se například o:
• kovové zásuvkové quadro pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče

Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou 
nebo kůží čalouněných sedacích souprav stavebnicového typu (to 
znamená, že lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění 
židlí a sedacích souprav se vyrábí v široké nabídce kvalitních 

MOONTEREY
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Nábytková řada českého 
exkluzivního nábytku 
CONIFERA® v zámeckém stylu

Czech exclusive furniture 
CONIFERA® – castle style series 

Мебельная серия чешской 
эксклюзивной мебели 
CONIFERA® в дворцовом стиле

potahových látek a přírodních hovězích kůží. 
Součástí nabídky jsou samozřejmě také 
omyvatelné a vodou čistitelné látky. 

Interiérové dveře – schody – 
kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám 
nabízíme na základě architektonického 
návrhu výrobu interiérových dveří a krytů 
radiátorů korespondujících s designem 
nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý 
interiérový prvek stejně jako samotný 
kus nábytku, proto je často designován s 
ohledem na typ a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky 
interiérových dveří, krytů radiátorů a 
schodů je vlastní zaměření, příprava 
výrobních výkresů k fi nálnímu odsouhlasení 
investorem, výroba, doprava a montáž.

Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit 
pevným překližkovým roštem s nosností 
každé lamely 150 kg nebo celou řadou 
polohovatelných lamelových roštů včetně 
elektricky poháněných. Široký sortiment 
kvalitních zdravotních matrací a ucelený 
přehled nabídky kvalitních roštů naleznete 
v nabídce českého značkového nábytku 
MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) 
patřící do naší výrobní skupiny.

Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který 
představuje nejprodávanější prvky. 
Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či 
designová odchylka od vlastního typového 
plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba 
na základě architektonického návrhu. 

MOONTEREY

Desény Moonterey:
Fládrovaný topol
Patterns Moonterey:
Grain structure poplar
Дизайны Moonterey:
C текстурой древесины тополя
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Noční stolek
Night stand
Прикроватная тумбочка
MOONTEREY 100
700x610x455 mm

Komoda se 7 zásuvkami – vysoká
Tall chest of 7 drawers
Комод с 7 ящиками – высокая
MOONTEREY 120
1330x960x480 mm

Příborník 3/4
Sideboard 3/4
Сербант 3/4 
MOONTEREY 130
890x1690x480 mm

Komoda, 2dvéřová se 3 zásuvkami
2 door commode with 3 drawers
Комод 2-дверная с 3 ящиками
MOONTEREY 140
890x1690x480 mm

Komoda 2dvéřová se 2 zásuvkami – vysoká
2 door tall commode with 2 drawers
Комод 2-дверная с 2 ящиками – высокая
MOONTEREY 150
1330x960x480 mm

Komoda zásuvková
Ches of drawers
Комод с ящиками
MOONTEREY 160
890x1205x480 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
MOONTEREY 14
1010x1100x65 mm

Noční stolek sloup pravý nebo levý
Night stand – pillar – right or left
Прикроватная тумбочка – колонна 
– правая или левая
MOONTEREY 312 / 313
600x420x420 mm

Postel / Bed / Кровать
MOONTEREY 10018
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Postel / Bed / Кровать
MOONTEREY 10027
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Desény Moonterey:
Fládrovaný topol

Patterns Moonterey:
Grain structure poplar

Дизайны Moonterey:
C текстурой древесины тополя
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Skříň 4dvéřová (2 plné / 2 prosklené) se 4 zásuvkami 
4 door wardrobe (2 solid / 2 glass)with 4 drawers
Платяной шкаф 4-дверный (2 полные / 2 стекляные)
с 4 ящиками
MOONTEREY 2/010
2310x2016x665 mm

Skříň 6dvéřová (4 plné / 2 prosklené) se 4 zásuvkami 
6 door wardrobe (4 solid / 2 glass)with 4 drawers
Платяной шкаф 6-дверный (4 полные / 2 стекляные)
с 4 ящиками
MOONTEREY 2/030
2310x3016x665 mm

Skříň 5dvéřová (2 plné / 3 prosklené)
5 door wardrobe (2 solid / 3 glass)
Платяной шкаф 5-дверный 
(2 полные / 3 стекляные)
MOONTEREY 2/040
2310x2516x665 mm

Skříň 4dvéřová se 4 zásuvkami
4 door wardrobe with 4 drawers
Платяной шкаф 4-дверный с 4 ящиками
MOONTEREY 1/010
2310x2016x665 mm

Skříň 6dvéřová se 4 zásuvkami
6 door wardrobe with 4 drawers
Платяной шкаф 6-дверный с 4 ящиками
MOONTEREY 1/030
2310x3016x665 mm

Skříň 5dvéřová
5 door wardrobe
Платяной шкаф 5-дверный
MOONTEREY 1/040
2310x2516x665 mm

Skříň 3dvéřová, (2 plné / 1 skleněné)
3 door wardrobe (2 solid / 1 glass)
Платяной шкаф 3-дверный 
(2 полные / 1 стекляные)
MOONTEREY 2/001
2310x1516x665 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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LOŽNICE 
/ BEDROOM
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA I
MOONTEREY 2/030 1 ks
MOONTEREY 10027 1 ks
MOONTEREY 100 2 ks
MOONTEREY 130 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA IV
MOONTEREY 2/030 1 ks
MOONTEREY 10027 1 ks
MOONTEREY 100 2 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
MOONTEREY 2/010 1 ks
MOONTEREY 130 1 ks
MOONTEREY 10027 1 ks
MOONTEREY 313 1 ks
MOONTEREY 312 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA III
MOONTEREY 2/030 1 ks
MOONTEREY 160 1 ks
MOONTEREY 10027 1 ks
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LOŽNICE 
/ BEDROOM
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA V
MOONTEREY 2/010 1 ks
MOONTEREY 313 1 ks
MOONTEREY 312 1 ks
MOONTEREY 10027 1 ks
MOONTEREY 014 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
MOONTEREY 2/001 1 ks
MOONTEREY 313 1 ks
MOONTEREY 10017 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA VI
MOONTEREY 2/030 1 ks
MOONTEREY 10027 1 ks
MOONTEREY 120 1 ks
MOONTEREY 150 1 ks

PŘEDSÍŇ
/ ENTRANCE HALL
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA II
MOONTEREY 140 1 ks
MOONTEREY 130 1 ks
MOONTEREY 014 1 ks

PŘEDSÍŇ
/ ENTRANCE HALL
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
MOONTEREY 140 1 ks
MOONTEREY 130 1 ks
MOONTEREY 014 1 ks



MOONTEREY

Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz
tel.: +420 777 745 204 

výrobní závod / manufacturing plant 
/ завод по производству
Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 
tel.: +420 777 745 238



Celomasivní provedení
Kolekci VIENNA vyrábíme ze dvou ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu a americké třešně.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 
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 VIENNA

Secesní design nábytku, který se svou bohatostí tvarů plně 
odvolává na životní styl konce 19. a začátku 20. století.



Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní 
povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku 
s vysokou odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku VIENNA je osazena dobovými secesními 
úchytkami odpovídajícími historickému stylu.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od 
značkových výrobců HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového 
systému otevírání dveří či zásuvek.

Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze 
kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo architektonického 
návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 

Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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Nábytková řada českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® v secesním stylu.

Czech exclusive furniture CONIFERA® – art nouveau style 
series.

Мебельная серия чешской эксклюзивной мебели 
CONIFERA® в стиле модерн.

Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, 
kvalitní značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high-quality branded 
furniture fi ttings.

Массивный дизайн, качественная 3D отделка, 
качественная фирменная мебельная фурнитура. 



Desény Vienna:
Americká třešeň
Americký ořech

Patterns Vienna:
American cherry
American walnut

Дизайны Vienna:
Американская черешня 
Американский орех
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek – z překližky
• Police – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze kterého se 
dané vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu lze vyhovět přání 
investora nebo architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv 
změnu. 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování 
od fi rem BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav stavebnicového typu 
(to znamená, že lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav se vyrábí v široké nabídce kvalitních 
potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 

Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně jako samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem na typ 
a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů k fi nálnímu 
odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž.
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VIENNAVIENNA
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VIENNA
Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová 
úprava, kvalitní značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high-quality 
branded furniture fi ttings.

Массивный дизайн, качественная 
3D отделка, качественная фирменная мебельная 
фурнитура. 



Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky 
kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší 
výrobní skupiny. 

Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje nejprodávanější prvky. Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či designová 
odchylka od vlastního typového plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba na základě architektonického návrhu. 
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Vitrina prosklená s přídavnými 
úložnými policovými prostory
Glass cabinet with extra shelf unit
Стеклянный сервант 
с дополнительным местом для 
хранения вещей
VIENNA 01
1600x2050x450 mm

Prosklená vitrina
Glass cabinet
Стеклянный сервант
VIENNA 02
900x2050x450 mm

Šatní skříň s policovými bloky
Wardrobe with shelf units
Платяной шкаф с полочками
VIENNA 03
1600x2050x640 mm

Šatní skříň základní
Basic wardrobe
Платяной шкаф основной
VIENNA 04
800x2050x640 mm

Sestava skříní šatních 
a policových
Wardrobe assembly
Набор платяных шкафов 
и шкафов с полочками
VIENNA 05
2800x2050x640 mm

Komoda velká – ložnice
Large cabinet – bedroom
Комод большой – спалня
VIENNA 06
1800x1100x550 mm

Komoda – spodní díl pod nástavec
Cabinet – lower piece, under extention
Комод – нижняя часть для надставки
VIENNA 07
1800x800x500 mm

Nástavec vitrinový
Glass cabinet extension
Надставка для серванта
VIENNA 08
1750x1250x400 mm

Společenský stolek kruhový
Round conference table
Угловой столик для переговоров
VIENNA 09
pr. 800, v. 500 mm

Společenský stolek čtvercový
Square conference table
Квадратный столик
VIENNA 10
800x500x800 mm

Společenský stolek obdélník
Rctangular conference table
Стол для переговоров 
прямоуголный
VIENNA 11
1350x500x800 mm

Jídelní stůl
Dining table
Обеденный стол
VIENNA 12
1600x500x800 mm

Jednací stůl
Dining table
Стол для переговоров
VIENNA 13
1900x750x1000 mm

Pracovní stůl malý
Small offi ce desk
Маленький рабочий стол
VIENNA 14
1350x750x600 mm

Pracovní stůl velký
Large offi ce desk
Большой рабочий стол
VIENNA 15
1800x750x800 mm

Noční stolek
Night stand
Тумбочка
VIENNA 16
400x580x400 mm

Toaletní stolek
Dressing table
Трюмо
VIENNA 22
1200x700x550 mm

Televizní komoda
TV cabinet
Телевезионный комод
VIENNA 23
1800x800x400 mm

Televizní stěna
TV wall
Телевизионная стенка
VIENNA 24
2600x2200x400 mm

Rohová prosklená vitrina
Corner glass cabinet
Угловой стеклянный сервант
VIENNA 25
600x1800x600 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
VIENNA 26
800x1800 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Desény Vienna:

Americká třešeň
Americký ořech

Patterns Vienna:

American cherry
American walnut

Дизайны Vienna:

Американская черешня 
Американский орех
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Šatní chodbový panel
Wardrobe span panel
Платяной блок для прихожей
VIENNA 27
1200x2000x300 mm

Komoda do jídelny
Dining room cabinet
Комод для столовой
VIENNA 28
1400x1100x450 mm

Komoda do ložnice
Bedroom cabinet
Комод в спальню
VIENNA 29
1450x900x400 mm

Interiérové dveře s obložkou
Interior doors with casing
Двери для интерьера с облицовкой

VIENNA 31 
jednokřídlé

Obložení radiátoru – Vienna
Paneling of the radiator – Vienna
Облицовка радиатора – Vienna

VIENNA 30

Interiérové dveře s obložkou
Interior doors with casing
Двери для интерьера с облицовкойv

VIENNA 32
dvoukřídlé

Postel / Bed / Кровать
VIENNA 17
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Postel / Bed / Кровать
VIENNA 18
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Projekt kuchyně / Kitchen project / Проект кухни
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showroom 
Průhonice-Čestlice 

e-mail:
pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod 
manufacturing plant 

завод по производству
Mikuláše Střely 191, Krucemburk, 

e-mail: 
navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
PrůhoVienna-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Celomasivní provedení
Kolekci YACHT vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 
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Moderní a zároveň nadčasový design nábytku odvolávající se 
na luxusní interiéry zámořských jachet.

 YACHT



Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní 
povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku 
s vysokou odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Převážná část celé nábytkové kolekce YACHT je osazena 
bezúchytkovým systémem otevírání dveří a zásuvek.
Exkluzivní designové a praktické řešení však nabízí i další 
možnosti značkových úchytek HETTICH nebo TULIP.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku 
od značkových výrobců HETTICH nebo TULIP včetně 
bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.
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Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze kterého se 
dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu 
a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Nábytková řada českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA®, hodnotný interiér 
ve stylu interiéru luxusní  yachty.

Czech exclusive furniture CONIFERA® – 
luxury yacht style series.

Мебельная серия чешской эксклюзивной  
мебели CONIFERA®,  богатый  интерьер в 
стиле интерьера роскошной яхты.
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police  – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní 
značkové kování od fi rem BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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YACHT

Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, kvalitní značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high-quality branded furniture fi ttings.

Массивный дизайн, массивный дизайн, качественная 3D отделка, качественная фирменная мебельная  
фурнитура.
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Typový plán
Kolekci netvoří žádný typový plán. Veškerý nábytek a interiérové vybavení se vyrábí na základě architektonického návrhu části nebo 
celého interiéru. Fotografi e interiérů nábytkové kolekce Yacht slouží jako inspirace a podklad pro vlastní architektonický návrh. 
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YACHT

Desény Yacht:
Jasan, kanadský javor, 
jasan bílá barva, buk 
na olši, 
buk na třešeň, olše, 
americká třešeň, 
americká třešeň 
tmavá, americký 
ořech,  americký ořech 
tmavý, dub, dub tmavý, 
palisandr, bělěný jasan, 
wenge, zebrano, makasar
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YACHTYACHT

Patterns Yacht:
Ash, Canadian maple, white 
ash, beech on alder, beech on 
cherry, alder, American cherry, 
dark American cherry, American 
walnut, dark American walnut, 
oak, dark oak, rosewood, 
bleached ash, wenge, zebrawood, 
Macassar

Дизайны Yacht:
Ясень, канадский клён, ясень 
белого цвета, бук на ольху, 
бук на черешню, ольха, 
американская черешня, 
тёмная американская 
черешня, американский орех, 
тёмный американский орех, 
дуб, тёмный дуб, палисандр, 
белёный ясень, венге, зебрано, 
макасар
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky 
dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích 
souprav stavebnicového typu (to znamená, že lze sestavit 
libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích 
souprav se vyrábí v široké nabídce kvalitních potahových 
látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou 
samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 

Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů 
radiátorů korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek 
stejně jako samotný kus nábytku, proto je často designován 
s ohledem na typ a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů 
radiátorů a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů 
k fi nálnímu odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž.

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
Y

ACH
T

www.conifera.cz 109 

YACHT



Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель

www.conifera.cz110 

YACHT



Desény Yacht:
Jasan, kanadský javor, jasan bílá barva, buk na olši, 
buk na třešeň, olše, americká třešeň, americká třešeň tmavá, americký ořech,  americký ořech tmavý, dub, dub 
tmavý, palisandr, bělěný jasan, wenge, zebrano, makasar

Patterns Yacht:
Ash, Canadian maple, white ash, beech on alder, beech on cherry, alder, American cherry, dark American cherry, 
American walnut, dark American walnut, oak, dark oak, rosewood, bleached ash, wenge, zebrawood, Macassar

Дизайны Yacht:
Ясень, канадский клён, ясень белого цвета, бук на ольху, бук на черешню, ольха, американская черешня, 
тёмная американская черешня, американский орех, тёмный американский орех, дуб, тёмный дуб, 
палисандр, белёный ясень, венге, зебрано, макасар
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Interiérové dveře – schody – 
kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové 
dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu 
interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit 
zajímavý interiérový prvek stejně jako 
samotný kus nábytku, proto je často 
designován s ohledem na typ a vlastní 
design nábytku.
Automatickou součástí dodávky 
interiérových dveří, krytů radiátorů 
a schodů je vlastní zaměření, příprava 
výrobních výkresů k fi nálnímu 
odsouhlasení investorem, výroba, 
doprava a montáž.
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Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, 
kvalitní značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high-quality branded 
furniture fi ttings.

Массивный дизайн, массивный дизайн, качественная  
3D отделка, качественная фирменная мебельная  
фурнитура.

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель

www.conifera.cz114 

YACHT



Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky 
kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší 
výrobní skupiny. 
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Desény Yacht:
Jasan, kanadský javor, jasan bílá barva, buk na olši, buk na třešeň,olše, americká třešeň, americká třešeň tmavá, 
americký ořech, americký ořech tmavý, dub, dub tmavý, palisandr, bělěný jasan, wenge, zebrano, makasar

Patterns Yacht:
Ash, Canadian maple, white ash, beech on alder, beech on cherry, alder, American cherry, dark American cherry, 
American walnut, dark American walnut, oak, dark oak, rosewood, bleached ash, wenge , zebrawood, macassar

Дизайны Yacht:
Ясень,  канадский клён, ясень белого цвета, бук на черешню, бук на черешню, ольха, тёмная американская 
черешня, тёмный американский орех, дуб, тёмный дуб, палисандр,отбеленый ясень, венге, зебрано, макасар
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police  – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku CONIFERA® 
osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem BLUM nebo 
HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní 
povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku 
s vysokou odolností povrchu.
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Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, 
ze kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky 
vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police  – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování 
od fi rem BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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Nábytek se vyrábí na základě návrhu 
fi remního architekta a zadání investora.

Furniture is manufactured on the basis of a design draft 
of our corporate architect following our investor´s needs.

Мебель изготавливается на основание плана 
фирменного архитектора  и задания инвестора.

Výrobní závod / manufacturing plant 
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238



Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je 
spojena s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• architektonické interiérové návrhy 
• doprava nábytku ZDARMA
• vynošení nábytku ZDARMA
• vlastní montáž nábytku ZDARMA
• likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• kvalifi kovaných výrobních dělníků

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Celomasivní provedení
Kolekci NICE vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu a americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
N

ICE

www.conifera.cz 127 

 NICE

Moderní a čisté linie zabalené do jemného čelního pohledového rámu. 



Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní 
povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku 
s vysokou odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Základní typový plán nábytkové kolekce NICE nabízí krásnou 
kovovou úchytku elegantního designu.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od 
značkových výrobců HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového 
systému otevírání dveří či zásuvek.

Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze 
kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo architektonického 
návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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NICE

Nábytková řada českého 
exkluzivního nábytku CONIFERA® 
v moderním nadčasovém designu.

Czech exclusive furniture 
CONIFERA® 
– Modern and timeless design series.

Мебельная серия чешской 
эксклюзивной мебели CONIFERA® 
в современном и и невременном 
дизайне.
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Desény Nice:
Jasan, kanadský javor, jasan bílá barva, buk na olši, buk na třešeň, olše, americká třešeň, americká třešeň tmavá, 
americký ořech, americký ořech tmavý, dub, dub tmavý, palisandr, wenge, zebrano, makasar
Patterns Nice:
Ash, Canadian maple, white ash, beech on alder, beech on cherry, alder, American cherry, dark American cherry, 
American walnut, dark American walnut, oak, dark oak, rosewood, bleached ash, wenge , zebrawood, Macassar
Дизайны Nice:
Ясень, кaнaдский клён, ясень белого цвета, бук на ольху, бук на черешню, ольха, тёмная американская черешня, 
американский орех, тёмный американский орех, дуб, тёмный дуб, палисандр, белёный ясень, венгe, зебранo, 
макасар.
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek – z překližky
• Police – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze kterého se 
dané vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu lze vyhovět přání 
investora nebo architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv 
změnu. 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi -
rem BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové quadro pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo 
kůží čalouněných sedacích souprav stavebnicového typu (to znamená, že 
lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích 
souprav se vyrábí v široké nabídce kvalitních potahových látek a přírodních 
hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou 
čistitelné látky. 

Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně jako 
samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem na typ a vlastní 
design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů 
a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů k fi nálnímu 
odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž.

Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje nejprodávanější prvky. 
Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či designová odchylka od vlastního 
typového plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba na základě 
architektonického návrhu. 
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Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, kvalitní 
značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high-quality branded furniture 
fi ttings.

Массивный дизайн, качественная 3D отделка, качественная 
фирменная мебельная фурнитура.

Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, kvalitní značkové nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high-quality branded furniture fi ttings.

Массивный дизайн, качественная 3D отделка, качественная фирменная мебельная фурнитура.
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NICE

Nábytková řada českého exkluzivního nábytku CONIFERA® v moderním nadčasovém designu.
Czech exclusive furniture CONIFERA® – Modern and timeless design series.
Мебельная серия чешской эксклюзивной мебели CONIFERA® в современном и невременном дизайне.

Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit 
pevným překližkovým roštem 
s nosností každé lamely 150 kg 
nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky 
poháněných. Široký sortiment 
kvalitních zdravotních matrací 
a ucelený přehled nabídky 
kvalitních roštů naleznete 
v nabídce českého značkového 
nábytku MONTERO® (www.
nabytek-montero.cz) patřící 
do naší výrobní skupiny. 
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je 
spojena s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního 

závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.

NICE B NICE B
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NICE B

Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, kvalitní značkové nábytkové kování.
Massive design, quality 3D fi nish, high-quality branded furniture fi ttings.
Массивный дизайн, качественная 3D отделка, качественная фирменная мебельная фурнитура.

Celomasivní provedení
Kolekci NICE vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu 
a americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními 
nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu a konstrukční 
pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) 
nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční deska), přesně tak, 
jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě 
opravdu kvalitního celomasivního nábytku.
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Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní 
povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku 
s vysokou odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Základní typový plán nábytkové kolekce NICE nabízí krásnou 
kovovou úchytku elegantního designu.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku 
od značkových výrobců HETTICH nebo TULIP včetně 
bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.

Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze 
kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 

Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• Veškerá barevná provedení skel
• Pískovaná a dekorativní skla
• Fazetová skla
• Bezpečnostní skla
• Vitráže
• Malovaná skla

NICE B
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NICE B

Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem 
s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment 
kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky 
kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku 
MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší výrobní 
skupiny. 

Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police – z překližky
             – z dýhované laťovky
  – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze kterého se dané 
vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu lze vyhovět přání investora 
nebo architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu.
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Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO 

pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové 

pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování 

pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným 

tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče

Speciálně kolekce Antiqua se vyrábí ve variantě s původními – 
tradičními dřevěnými zásuvkovými pojezdy a nosiči polic u šatních 
skříní v návaznosti na původní konstrukční řešení. Vše jen záleží 
na přání investora.

Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA® a značkového nábytku 
MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) si lze 
vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo 
kůží čalouněných sedacích souprav stavebnicového 
typu (to znamená, že lze sestavit libovolný rozměr 
a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav se 
vyrábí v široké nabídce kvalitních potahových látek 
a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou 
samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 

NICE B
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NICE N
Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně jako samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem na typ 
a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů k fi nálnímu 
odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž
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Desény Nice:
Jasan, kanadský javor, jasan 
bílá barva, buk na olši, buk 
na třešeň, olše, americká 
třešeň, americká třešeň tmavá, 
americký ořech, americký 
ořech tmavý, dub, dub tmavý, 
palisandr, wenge, zebrano, 
makasar

Patterns Nice:
Ash, Canadian maple, white 
ash, beech on alder, beech on 
cherry, alder, 
American cherry, dark 
American cherry, American 
walnut, dark American 
walnut, oak, dark oak, 
rosewood, bleached ash, wenge 
, zebrawood, Macassar

Дизайны Nice:
Ясень, кaнaдский клён, 
ясень белого цвета, бук 
на ольху, бук на черешню, 
ольха, тёмная американская 
черешня, американский орех, 
тёмный американский орех, 
дуб, тёмный дуб, палисандр, 
белёный ясень, венгe, зебранo, 
макасар.

NICE N
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NICE N
Celomasivní provedení, kvalitní 3D 
povrchová úprava, kvalitní značkové 
nábytkové kování.

Massive design, quality 3D fi nish, high-
quality branded furniture fi ttings.

Массивный дизайн, качественная 3D 
отделка, качественная фирменная 
мебельная фурнитура.
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Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně jako 
samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem na typ a vlastní 
design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů 
a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů k fi nálnímu 
odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž.

NICE N
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Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje nejprodávanější prvky. Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či designová od-
chylka od vlastního typového plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba na základě architektonického návrhu. 

Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je 
spojena s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního 

závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.

NICE N
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Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku s vysokou 
odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Základní typový plán nábytkové kolekce NICE nabízí krásnou kovovou úchytku elegantního designu.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od značkových 
výrobců HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.

NICE N
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Desény Nice:
Jasan, kanadský javor, jasan bílá barva, buk na olši, buk 
na třešeň, olše, americká třešeň, americká třešeň tmavá, 
americký ořech, americký ořech tmavý, dub, dub tmavý, 
palisandr, wenge, zebrano, makasar

Patterns Nice:
Ash, Canadian maple, white ash, beech on alder, beech 
on cherry, alder, American cherry, dark American cherry, 
American walnut, dark American walnut, oak, dark oak, 
rosewood, bleached ash, wenge , zebrawood, Macassar

Дизайны Nice:
Ясень, кaнaдский клён, ясень белого цвета, бук на 
ольху, бук на черешню, ольха, тёмная американская 
черешня, американский орех, тёмный американский 
орех, дуб, тёмный дуб, палисандр, белёный ясень, венгe, 
зебранo, макасар.



Celomasivní provedení
Kolekci NICE vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to americké-
ho ořechu a americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s ma-
sivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou stabi-
litu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční 
deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční des-
ka), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před 
více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při 
výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 

Sklo a skleněné výplně

Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku 
skla, ze kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné 
prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení 

skel
• pískovaná a dekorativní 

skla

• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police – z překližky
             – z dýhované laťovky
  – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze 
kterého se dané vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu 
lze vyhovět přání investora nebo architektonického 
návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu.

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO 

pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové 

pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování 

pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným 

tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče

Speciálně kolekce Antiqua se vyrábí ve variantě s původními – 
tradičními dřevěnými zásuvkovými pojezdy a nosiči polic u šatních 
skříní v návaznosti na původní konstrukční řešení. 
Vše jen záleží na přání investora.

NICE S
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené 
nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných 
sedacích souprav stavebnicového typu (to znamená, že lze 
sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí 
a sedacích souprav se vyrábí v široké nabídce kvalitních 
potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí 
nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou 
čistitelné látky. 

NICE SNICE S
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Celomasivní provedení, 
kvalitní 3D povrchová úprava, 
kvalitní značkové nábytkové 
kování.

Massive design, quality 3D 
fi nish, high-quality branded 
furniture fi ttings.

Массивный дизайн, 
качественная 3D отделка, 
качественная фирменная 
мебельная фурнитура.

Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, 
který představuje nejprodáva-
nější prvky. Samozřejmostí je 
jakákoliv rozměrová či designová 
odchylka od vlastního typového 
plánu nebo přímo jakýkoliv aty-
pická výroba na základě architek-
tonického návrhu. 

NICE P
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Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roš-
tem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohova-
telných lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký 
sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled 
nabídky kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkové-
ho nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící 
do naší výrobní skupiny. 

NICE P
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Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní 
povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku 
s vysokou odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Základní typový plán nábytkové kolekce NICE nabízí krásnou 
kovovou úchytku elegantního designu.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku 
od značkových výrobců HETTICH nebo TULIP včetně 
bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.

NICE P
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Celomasivní provedení
Kolekci NICE vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu a americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu 
a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční deska), 
přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 

NICE P
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Skříň šatní
Wardrobe
Полуплатяной шкаф с атласным 
стеклом
NICE 1
1200x2000x600 mm

Skříň pološatní
Wardrobe
Полуплатяной шкаф
NICE 2
1200x2000x600 mm

Skříň policová
Wardrobe with shelves
Шкаф с полочками
NICE 3
1200x2000x600 mm

Skříň šatní se satinovaným sklem
Wardrobe with satin glass
Платяной шкаф с атласным 
стеклом
NICE 4
1200x2000x600 mm

Skříň pološatní se satinovaným 
sklem
Wardrobe with satin glass
Полуплатяной шкафс атласным 
стеклом
NICE 5 
1200x2000x600 mm

Skříň policová se satinovaným 
sklem
Wardrobe with shelves and satin 
glass
Шкаф с полочками и атласным 
стеклом
NICE 6
1200x2000x600 mm

Skříň šatní 4dvéřová
4 door wardrobe
4-дверный платяной 
шкаф
NICE 7
2300x2250x600 mm

Skříň šatní 5dvéřová
5 door wardrobe
5-ти дверный платяной шкаф
NICE 8
2850x2250x600 mm

Skříň 2dvéřová s posuvnými dveřmi 
– skleněnými nebo zrcadlovými
2 sliding door wardrobe – glass or 
mirror doors
2х-дверный шкаф купе со стеклян. 
или зеркальными дверьми
NICE 9
1700x2250x650 mm

Skříň 3dvéřová s posuvnými dveřmi 
– skleněnými nebo zrcadlovými
3 sliding door wardrobe – glass or 
mirror doors
3х-дверный шкаф купе со стеклян. 
или зеркальными дверьми
NICE 10
2500x2250x650 mm

Botník
Shoe rack
Тумбочка для обуви
NICE 11
800x1200x400 mm

Věšák se skleněnou policí
Coat rack with glass shelf
Вешалка со стеклянной полкой
NICE 12
800x2000x360 mm

Věšák s kovovou tyčí a sedákem
Coat rack with metal bar and 
bench
Вешкалка с металлическим 
стержнем и сиденьем
NICE 13
800x2000x360 mm

Věšák
Coat rack
Вешалка
NICE 14
800x1900x20 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
NICE 15
800x800x20 mm

Zrcadlo velké
Large mirror
Большое зеркало
NICE 16
800x1900x20 mm

Skleník
Glass cabinet
Сервант
NICE 17
1000x2000x450 mm

Skříň 2dvéřová prosklená se 4 
zásuvkami
2 door glass cabinet with 4 drawers
2-дверный застеклённый шкаф
– с 4 ящиками
NICE 18
1000x2000x400 mm

Skříň policová otevřená
Open cabinet with shelves
Открытый шкаф с полочками
NICE 19
1200x2250x400 mm

Skříń policová zásuvková
Cabimnet with shelves and 
drawers
Шкаф с полочками и ящиками
NICE 20
1200x2250x400 mm

Skříň 2dvéřová prosklená
2 door glass cabinet
2-дверный застеклённый шкаф
NICE 21
1200x2250x400 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skříň 4dvéřová prosklená
4 door glass cabinet
4-дверный застеклённый шкаф
NICE 22
1200x2250x400 mm

Skříň 4dvéřová plná
4 door solid cabinet
4-дверный полный шкаф
NICE 23
1200x2250x400 mm

Skříň 4dvéřová prosklená
4 door glass cabinet
4-дверный застеклённый шкаф
NICE 24
1200x2250x400 mm

Skříň policová s posuvnými pro-
sklená dveřmi
Cabinet with shelves and sliding 
glass door
Шкаф с полочками и 
передвижными застеклёнными 
дверьми
NICE 25
1200x2250x400 mm

Komoda 4dvéřová, zásuvková
4 door cabinet with drawers
4-дверный комод с ящиками
NICE 26
1530x1550x400 mm

Komoda 3dvéřová, sklopná
3 reclining door cabinet
3-ти дверный складной комод
NICE 27
1530x1550x400 mm

Komoda policová 1dvéř.– prosklená
1 glass door cabinet with shelves
Комод с полочками 1-дверный, 
застеклённый
NICE 28
1530x1550x400 mm

Komoda 4dvéřová kombinovaná
4 combined door cabinet
4-дверный комод комбинированый
NICE 29
1530x1550x400 mm

Komoda 4dvéřová prosklená
4 glass door cabinet
4-дверный комод застеклённый
NICE 30
1530x1550x400 mm

Komoda 4dvéřová kombinovaná
4 combined door cabinet
4-дверный комод 
комбинированый
NICE 31
1530x1550x400 mm

Komoda 2dvéřová policová
2 door cabinet with shelves
2-дверный комод с полочками
NICE 32
1530x1550x400 mm

Komoda zásuvková
Chest of drawers
Комод с ящиками
NICE 33
1200x1180x400 mm

Komoda s vertikálními posuvnými 
dveřmi
Cabinet with vertical sliding door
Комод с вертикальными 
передвижными дверьми
NICE 34
1530x1550x400 mm

Komoda 2dvéřová se 4 zásuvkami
2 door cabinet with 4 drawers
2-дверный комод с 4 ящиками
NICE 35
2200x810x480 mm

Komoda 2dvéřová se 2 zásuvkami
2 door cabinet with 2 drawers
2-дверный комод с 2 ящиками
NICE 36
1500x810x480 mm

Komoda zásuvková
Chest of drawers
Комод с ящиками
NICE 37
1200x810x480 mm

Komoda TV nízká se 4 zásuvkami
Low TV cabinet with 4 drawers
Низкий комод для ТВ с 4 ящиками
NICE 38
2200x810x480 mm

Komoda TV nízká se 2 zásuvkami a 2 dveřmi
Low TV cabinet with 2 doors and 2 drawers 
Низкий комод для ТВ с 2 дверьми 
и 2 ящиками
NICE 39
2200x510x480 mm

Komoda TV nízká 2zásuvková
Low TV cabinet with 2 drawers
Низкий комод для ТВ 
с 2-мя ящиками
NICE 40
1600x510x480 mm

Komoda TV nízká 1dvéřová – prosklené
Low TV cabinet with 1 glass door
Низкий комод для ТВ 1дверный – 
застеклённые
NICE 41
1200x510x480 mm

Komoda TV nízká prosklená 2dvéřová
Low TV cabinet with 2 glass door
Низкий застеклённый комод для ТВ 
2хдверный
NICE 42
1600x510x480 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Komoda TV nízká 1dvéřová se 
2 zásuvkami
Low TV cabinet with 1 glass 
door and 2 drawers
Низкий комод для ТВ 
с 1 дверью и 2 ящиками
NICE 43
2200x510x480 mm

Skříň 2dvéřová
2 door cabinet
2-дверный шкаф
NICE 44
800x1550x400 mm

Obkladová deska se zásuvková a skleně-
nou policí
Facing board with drawers and glass shelf
Облицовочная доска с выдвижным 
ящиком и стеклянной полкой
NICE 45
800x1550x400 mm

Obkladová deska s policí
Facing board with shelf
Облицовочная доска с полкой
NICE 46
800x1550x20 mm

Obkladová deska
Facing board
Облицовочная доска
NICE 47
800x1550x20 mm

Obkladová deska vysoká s policemi
Tall facing board with shelves
Высокая облицовочная доска с 
полoчками
NICE 48
800x1900x20 mm

Obkladová deska vysoká
Tall facing board
Облицовачная доска
NICE 49
800x1900x20 mm

Skříňka policová závěsná
Wall cabinet with shelves
Навесной шкафчик с  полочками
NICE 50
A – 800x352x200
B – 800x352x352 mm

Skříňka závěsná plná se sklopnými dveřmi
Wall cabinet with solid hinged doors
Навесной шкаф со складными дверьми
NICE 51
A – 1400x352x200
B – 1400x352x352 mm

Skříňka závěsná prosklená 
se sklopnými dveřmi
Wall cabinet with glass hinged doors
Застеклённый навесной шкафчик 
со  складными дверьми
NICE 52
A – 1400x352x200 mm
B – 1400x352x352 mm

Skříňka policová
Shelf unit
Шкафчик с  полочками
NICE 53
A – 800x352x200 mm 
B – 800x352x352 mm

Skříňka závěsná plná s výklopnými dveřmi
Wall cabinet with solid hinged doors
Полный навесной шкафчик с  
опрокидными дверьми
NICE 54
A – 800x352x200 mm 
B – 800x352x352 mm

Skříňka závěsná prosklená s vý-
klopnými dveřmi
Wall cabinet with glass hinged 
doors
Застеклённый навесной шкафчик 
с  опрокидными дверьми
NICE 55
A – 800x352x200 mm 
B – 800x352x352 mm

Skříňka závěsná policová
Wall cabinet with shelves
Навесной шкафчик с полочками
NICE 56
A – 1400x352x200 mm 
B – 1400x352x352 mm

Skříňka závěsná plná s výklopnými 
dveřmi
Wall cabinet with solid hinged doors
Полный навесной шкафчик с  
опрокидными дверьми
NICE 57
A – 1400x352x200 mm 
B – 1400x352x352 mm

Skříňka závěsná prosklená s výklop-
nými dveřmi
Wall cabinet with glass hinged doors
Навесной шкафчик застеклённый с  
опрокидными дверьми
NICE 58 
A – 1400x352x200 mm 
B – 1400x352x352 mm

Nástavec 2dvéřový
2 door extention piece
2-дверное расширение
NICE 59
A – 1400x352x200 mm 
B – 1400x352x352 mm

Police
Shelf
Полочка
NICE 60
A – 1000x200x50 mm 
B – 1000x352x50 mm

Police
Shelf
Полочка
NICE 61
A – 600x200x50 mm
B – 600x352x50 mm

Skříňka policová
Shelf unit
Шкаф  с полочками
NICE 62
A – 1000x1000x200 mm 
B – 1000x1000x352 mm

Skříňka závěsná dvéřová plná
Wall cabinet with solid doors
Навесной шкафчик с дверьми
NICE 63
A – 1000x1000x200 mm 
B – 1000x1000x352 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skříňka závěsná dvéřová prosklená
Wall cabinet with glass doors
Застеклённый навесной шкафчик 
с дверьми
NICE 64
A – 1000x1000x200 mm 
B – 1000x1000x352 mm

Skříňka závěsná policová
Wall shelf unit
Навесной шкаф  с полочками
NICE 65
A – 400x400x200 mm 
B – 400x400x352 mm

Skříňka závěsná dvéřová plná
Wall caninet with solid door
Полный навесной шкаф   с дверьми
NICE 66
A – 400x400x200 mm 
B – 400x400x352 mm

Skříňka závěsná dvéřová prosklená
Wall cabinet with glass door
Застеклённый навесной шкафчик 
с дверьми
NICE 67
A – 400x400x200 mm 
B – 400x400x352 mm

Skříňka závěsná policová
Wall shelf unit
Навесной шкафчик с полочками
NICE 68
A – 600x600x200 mm 
B – 600x600x352 mm

Skříňka závěsná dvéřová plná
Wall caninet with solid door
Навесной шкаф  с дверьми
NICE 69
A – 600x600x200 mm 
B – 600x600x352 mm

Skříňka závěsná dvéřová 
prosklená
Wall cabinet with glass door
Застеклённый навесной 
шкаф  с дверьми 
NICE 70
A – 600x600x200 mm 
B – 600x600x352 mm

Stůl jídelní obdélník, vrchní deska 
- sklo nebo dýha
Rectangular dining table with glass 
or veneer countertop
Прямоугольный обеденный 
стол, верхняя доска-стекло или 
фанера
NICE 71
2000x750x900 mm

Stůl jídelní čtverec, vrchní deska - 
sklo nebo dýha
Square dining table with glass or 
veneer countertop
Квадратный обеденный стол, 
верхняя доска-стекло или фанера
NICE 72
1600x750x1600 mm

Stůl psací s kontejnerem
Writing table with container 
Письменный стол  с тумбочкой
NICE 73
1400x750x700 mm

Konferenční stolek čtverec
Square conference table
Квадратный журнальный 
столик
NICE 74
1000x310x1000 mm

Konferenční stolek obdélník
Rectangular conference table
Прямоугольный журнальный 
столик
NICE 75
1200x310x600 mm

Noční stolek
Night stand
Журнальный столик
NICE 97
600x460x400 mm

Kryt radiátoru
Radiator paneling
Покрышка для батарей
NICE 78

Interiérové dveře
Interior doors
Интерьерные двери
NICE 79

Knihovna kombinovaná
Combined bookcase
Комбинированая библиотека
NICE 98
2800x2250x400 mm

Knihovna kombinovaná
Combined bookcase
Комбинированая библиотека
NICE 99
2800x2250x400 mm

Knihovna kombinovaná
Combined bookcase
Комбинированая библиотека
NICE 100
2800x2250x400 mm

Knihovna kombinovaná
Combined bookcase
Комбинированая библиотека
NICE 101
2800x2250x400 mm

Knihovna kombinovaná
Combined bookcase
Комбинированая библиотека
NICE 102
2800x2250x400 mm

Knihovna kombinovaná
Combined bookcase
Комбинированая 
библиотека
NICE 103
2800x2250x400 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Postel / Bed / Кровать
NICE 76
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm 

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Postel / Bed / Кровать

NICE 77
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Schodiště
Staircase
Лестница
NICE 80

Židle
Chair
Стулья
ALFA
940x450x450 mm

Židle
Chair
Стулья
BETA
900x575x495 mm

Židle
Chair
Стулья
ELEGANCE
875x470x410 mm

Desény / Patterns / Дизайны – Nice: 
jasan / ash / ясень
jasan bílá barva / white ash / ясень белого цвета
kanadský javor / Canadian maple / канадский клён
buk na olši / beech on alder / бук на ольху
buk na třešeň / beech on cherry / бук на черешню
olše / alder / ольха
americká třešeň / American cherry / американская черешня
americký ořech / American walnut / американский орех
dub / oak / дуб
americká třešeň tmavá / dark American cherry / тёмная американская черешня
americký ořech tmavý / dark American walnut / тёмный американский орех
dub tmavý / dark oak / тёмный дуб

VIP Desény / Patterns / Дизайны – Nice:
palisandr / rosewood / палисандр
bělený jasan / bleached ash / белёный ясень
wenge / wenge / венгe
zebrano / zebrawood / зебранo
makasar / Macassar / макасар

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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JÍDELNA
/ DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
NICE 17 1 ks
NICE 29 1 ks
NICE 71 1 ks
Židle ELEGANCE 4 ks

JÍDELNA 
/ DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA III
NICE 30 1 ks
NICE 37 1 ks
NICE 71 1 ks
Židle ELEGANCE 5 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA III
NICE 29 1 ks
NICE 42 1 ks
NICE 46 2 ks
NICE 75 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA II
NICE 17 1 ks
NICE 43 1 ks
NICE 61A 3 ks
NICE 74 1 ks

JÍDELNA 
/ DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA II
NICE 71 1 ks
Židle ELEGANCE 6 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA II
NICE 20 1 ks
NICE 24 1 ks
NICE 73 1 ks
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STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
NICE 9 1 ks
NICE 26 1 ks
NICE 76 1 ks
NICE 97 1 ks
NICE 73 1 ks
NICE 61A 2 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
NICE 44 1 ks
NICE 34 1 ks
NICE 45 2 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA I
NICE 99 1 ks
NICE 73 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
NICE 12 1 ks
NICE 11 1 ks
NICE 15 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA I
NICE 7 1 ks
NICE 97 2 ks
NICE 35 1 ks
NICE 15 1 ks
NICE 87 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA II
NICE 13 1 ks
NICE 16 1 ks
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KNIHOVNA 
/ LYBRARY
/ БИБЛИОТЕКА

VARIANTA I
NICE 103 1 ks
NICE 42 1 ks
NICE 61 A 2 ks

KNIHOVNA 
/ LYBRARY
/ БИБЛИОТЕКА

VARIANTA II
NICE 25 1 ks
NICE 33 1 ks
NICE 74 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
NICE 77 1 ks
NICE 97 2 ks
NICE 35 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
NICE 25 1 ks
NICE 20 1 ks
NICE 36 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA II
NICE 1 1 ks
NICE 37 1 ks
NICE 15 1 ks
NICE 60A 3 ks
NICE 76 1 ks
NICE 97 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA V
NICE 21 1 ks
NICE 42 1 ks
NICE 60A 3 ks
NICE 74 1 ks



Projekt kuchyně 
Kitchen project 
Проект кухни
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showroom 
Průhonice-Čestlice 

e-mail: 
pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod 
manufacturing plant

завод по производству
Mikuláše Střely 191, 

Krucemburk
e-mail: 

navrhy@intermont-nabytek.cz 
tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje nejprodávanější prvky. Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či designová 
odchylka od vlastního typového plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba na základě architektonického návrhu. 

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Celomasivní provedení
Kolekci ROMA vyrábíme z pěti ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu a americké třešně, jasanu, dubu a buku.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s hlavními korpusovými rohovými spoji seříznutými na 45˚. 
Jádro všech plošných dílců tvoří z konstrukčních důvodů výhradně eko-dřevotřísková deska, která plně zabezpečuje neměnné 
rohové spoje na 45˚.
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 ROMA

Výrazný rámový design s rohovými spoji „seřezanými“ na 45˚ 
za účelem vytvoření čistých korpusových linií. 



Nábytková řada českého exkluzivního nábytku CONIFERA® v čistých 
moderních liniích.

Czech exclusive furniture CONIFERA® – clean modern lines design series.

Мебельная серия чешской эксклюзивной мебели CONIFERA® в чистых 
современных линиях.

Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je 
zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou 
tvořenou vrstvou polyuretanového laku s 
vysokou odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku ROMA je osazena pečlivě 
vybranými a designově odladěnými kovovými 
úchytkami.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora 
nebo architektonického návrhu a vybrat 
jakoukoliv jinou úchytku od značkových 
výrobců HETTICH nebo TULIP včetně 
bezúchytkového systému otevírání dveří či 
zásuvek.

Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ 
a tloušťku skla, ze kterého se dané pohledové 
nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora 
nebo architektonického návrhu a zohlednit 
jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
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ROMA

Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky 
kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší 
výrobní skupiny. 

Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje nejprodávanější prvky. Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová či designová 
odchylka od vlastního typového plánu nebo přímo jakýkoliv atypická výroba na základě architektonického návrhu. 
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police – z překližky
             – z dýhované laťovky
  – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, 
ze kterého se dané vnitřní vybavení vyrábí. 
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv 
změnu.

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku CONIFERA® 
osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy 

s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro 

posuvné dveře

• dveřní panty s integrovaným 
tlumením 

• dvoubodové kovové nosiče polic

• kvalitní kovové šatní tyče
Speciálně kolekce Antiqua se vyrábí ve variantě s původními – tradičními 
dřevěnými zásuvkovými pojezdy a nosiči polic u šatních skříní v návaznosti 
na původní konstrukční řešení. Vše jen záleží na přání investora.
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Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené 
nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných 
sedacích souprav stavebnicového typu (to znamená, že lze 
sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí 
a sedacích souprav se vyrábí v široké nabídce kvalitních 
potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí 
nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou 
čistitelné látky. 

Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů 
radiátorů korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně 
jako samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem na 
typ a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů 
radiátorů a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních 
výkresů k fi nálnímu odsouhlasení investorem, výroba, doprava a 
montáž.
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Šatní skříň
Wardrobe
Платяной шкаф
ROMA 01
880x1980x600 mm

Vitrína policová
Cabinet with shelves
Сервант с  полочками
ROMA 02
880x1980x370 mm

Vitrína s dveřmi
Glass cabinet with doors
Сервант с дверьми
ROMA 03
880x1980x370 mm

Vitrína s dveřmi
Glass cabinet with doors
Сервант с дверьми
ROMA 04
880x1980x370 mm

Vitrína s dveřmi
Glass cabinet with doors
Сервант с дверьми
ROMA 05
880x1980x370 mm

Vitrína úzká
Narrow glass cabinet
Узкий сервант
ROMA 06
680x1980x370 mm

Vitrína úzká policová
Narrow glass cabinet with shelves
Сервант узкий с полочками
ROMA 07
680x1980x370 mm

Vitrína úzká
Narrow glass cabinet
Узкий сервант
ROMA 08
680x1980x370 mm

Vitrína úzká prosklená
Narrow glass cabinet
Узкий сервант застеклённый
ROMA 09
680x1980x370 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
ROMA 10
1200x920x480 mm

Komoda dvéřová
Commode
Комод с дверьми
ROMA 11
1200x920x480 mm

Komoda dvéřová se zásuvkami
Commode
Комод с дверьми и ящиками
ROMA 12
1200x920x480 mm

TV komoda
TV commode
ТВ комод
ROMA 13
1000x670x480 mm

Komoda
Chest of drawers
Комод
ROMA 14
1500x920x480 mm

Jídelní stůl
Dining table
Обеденный стол
ROMA 15
1600x750x900 mm

Jídelní stůl
Dining table
Обеденный стол
ROMA 16
2000x750x900 mm

Konferenční stolek
Conference table
Журнальный столик
ROMA 17
1200x500x600 mm

Příborník
Sideboard
Кухонный шкаф
ROMA 18
1800x920x480 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
ROMA 19
1000x1000 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
ROMA 20
750x1500 mm

Noční stolek
Night stand
Прикроватная тумбочка
ROMA 25
600x460x400 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Toaletka
Dressing table
Трюмо
ROMA 26
1000x830x480 mm

Komoda nízká - 2 zásuvky
Low cabinet - 2 drawers
Низкий комод – 2 ящика
ROMA 27
1000x670x480 mm

Komoda nízká - 1 zásuvka
Low cabinet - 1 drawer
Низкий комод -1 ящик
ROMA 28
1000x670x480 mm

Komoda nízká s dveřmi
Low cabinet with doors
Комод низкий с дверьми
ROMA 29
1000x670x480 mm

Police velká
Big shelf
Большая полка
ROMA 30
1000x50x200 mm

Police malá
Small shelf
Маленькая полка
ROMA 31
320x50x200 mm

Pološatní skříň
Wardrobe
Полуплатяной шкаф
ROMA 32
880x1980x600 mm

Policová skříň
Wardrobe with shelves
Шкаф с полочками
ROMA 33
880x1980x370 mm

Šatní skříň se satinovaným sklem
Wardrobe with satin glass
Платяной шкаф с атласным стеклом
ROMA 34
880x1980x600 mm

Pološatní skříň se satinovaným sklem
Wardrobe with satin glass
Полуплатяной шкаф с атласным стеклом
ROMA 35
880x1980x600 mm

Policová skříň se satinovaným sklem
Wardrobe with satin glass and shelves
Шкаф с полочками с атласным стеклом
ROMA 36
880x1980x370 mm

Skleník
Glass cabinet
Сервант
ROMA 37
880x1980x450 mm

Vitrína
Glass cabinet
Сервант
ROMA 38
880x1980x370 mm

Vitrína 4dvéřová
4 door glass cabinet
Сервант 4х дверный
ROMA 39
880x1980x370 mm

Vitrína policová
Cabinet with shelves
Сервант с полочками
ROMA 40
880x1980x370 mm

Vitrína policová se 3 zásuvkami
Cabinet with shelves and 3 drawers
Сервант с полочками и 3 ящиками
ROMA 41
880x1980x370 mm

Vitrína policová
Cabinet with shelves
Сервант с полочками
ROMA 42
880x1980x370 mm

Vinotéka
Wine cabinet
Винотека
ROMA 43
880x1980x370 mm

Skříň šatní úzká
Narrow wardrobe
Узкий платяной шкаф
ROMA 44
680x1980x600 mm

Vitrína úzká
Narrow glass cabinet
Сервант узкый
ROMA 45
680x1980x370 mm

Vinotéka úzká
Narrow wine cabinet
Винотека узкая
ROMA 46
680x1980x370 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Komoda dvéřová s čirým sklem
Commode with doors and clear glass
Комод дверной с прозрачным стеклом
ROMA 47
1200x920x480 mm

Komoda
Commode
Комод
ROMA 49
1500x920x480 mm

Komoda 2dveřová se 4 zásuvkami
2 door commode with 4 drawers
Комод 2х-дверный с 4 ящиками
ROMA 50
1800x920x480 mm

Komoda4dveřová se 4 zásuvkami
4 door commode with 4 drawers
Комод 4х-дверный с 4 ящиками
ROMA 51
1800x920x480 mm

Komoda 2dveřová se 4 zásuvkami
2 door commode with 4 drawers
Комод 2х-дверный с 4 ящиками
ROMA 52
1800x920x480 mm

TV komoda 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door TV commode with 1 drawer
ТВ комод 2х-дверный с 1 ящиком
ROMA 53
1600x670x480 mm

TV komoda zásuvková
TV cabinet with drawers
ТВ комод с ящиками
ROMA 54
1800x670x480 mm

Komoda 4dveřová - plné
Commode with 4 solid doors
Комод 4дверный - полные
ROMA 55
1350x1400x370 mm

Komoda 4dveřová - kombinované
Commode with 4 combined doors
Комод 4х-дверный - комбинированый
ROMA 56
1350x1400x370 mm

Komoda 4dveřová - prosklené čirým sklem
Commode with 4 clear glass doors
Комод 4х-дверный - застеклённый 
с прозрачным и атласным стеклом
ROMA 57
1350x1400x370 mm

Komoda 2dveřová s 6 zásuvkami
2 door commode with 6 drawers
Комод 2х-дверный с 6 ящиками
ROMA 58
1350x1400x370 mm

Komoda 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door commode with 2 drawers
Комод 4x-дверный с 2 ящиками
ROMA 59
1350x1400x370 mm

Komoda kombinovaná s vyklápěcí dveře
Commode with combined hinged doors
Комод комбинированый с опрокидными 
дверьми
ROMA 60
1350x1400x370 mm

Botník
Shoe rack
Тумбочка для обуви
ROMA 61
880x1000x470 mm

Botník nízký
Low shoe rack
Тумбочка для обуви - низкая
ROMA 62
880x450x470 mm

Zrcadlo vysoké
Tall mirror
Зеркало - высокое
ROMA 63
880x1900 mm

Věšák
Coat rack
Вешалка
ROMA 64
880x1900 mm

Věšák s lavicí
Coat rack with bench
Вешалка c скамейкой
ROMA 65
1000x1900x370 mm

Jídelní stůl
Dining table
Обеденный стол
ROMA 66
1600x750x900 mm

Jídelní stůl
Dining table
Обеденный стол
ROMA 67
2000x750x900 mm

Psací stůl – levý nebo pravý
Writing desk – left or right
Письменный стол - левый или правый
ROMA 68
1400x750x600 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Desény / Patterns / Дизайны Roma:

jasan / ash / ясень
kanadský javor / Canadian maple / кaнaдский клён
jasan bílá barva / white ash / ясень белого цвета
buk na olši / beech on alder / бук на ольху
buk na třešeň / beech on cherry / бук на черешню
olše / alder / ольха
dub / oak / дуб

dub tmavý / dark oak / тёмный дуб
americká třešeň / American cherry / американская черешня
americká třešeň tmavá / dark American cherry / тёмная 
американская черешня
americký ořech / American walnut / американский орех
americký ořech tmavý/ dark American walnut /тёмный 
американский орех
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Psací stůl
Writing desk
Письменный стол
ROMA 69
2000x750x800 mm

Konferenční stolek čtverec
Square conference table
Квадратный журнальный столик
ROMA 70
800x500x800 mm

Konferenční stolek s nerez podnoží
Conference table with stainless steel base
Журнальный столик с нержавеющими 
ножками
ROMA 71
800x300x800 mm

Police rohová
Corner shelf
Угловая полочка
ROMA 72
1200x250x200 mm

Police lomená
Angled shelf
Ломаная полочка
ROMA 73
1200x250x200 mm

Židle
Chair
Стул
ALFA
940x450x450 mm

Židle
Chair
Стул
BETA
900x575x495 mm

Židle
Chair
Стул
ELEGANCE
875x470x410 mm

Postel s rovným čelem
Bed with straight headboard
Постель с ровным изголовьем
ROMA 75
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm 

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Postel s rovným čelem
Bed with straight headboard
Постель с ровным изголовьем
ROMA 76
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Postel s oblým čelem
Bed with round headboard
Кровать с изогнутым изголовьем
ROMA 77
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm 

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Postel s oblým čelem
Bed with round headboard
Кровать с изогнутым изголовьем
ROMA 78
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA I
ROMA 78 1 ks
ROMA 14 1 ks
ROMA 72 2 ks
ROMA 25 2 ks
ROMA 05 1 ks
ROMA 03 1 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA I
ROMA 69 1 ks
ROMA 02 1 ks
ROMA 04 1 ks
Židle ELEGANCE 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA III
ROMA 04 1 ks
ROMA 08 1 ks
ROMA 49 1 ks
ROMA 72 1 ks
ROMA 31 2 ks
ROMA 17 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
ROMA 02 1 ks
ROMA 53 1 ks
ROMA 09 1 ks
ROMA 45 1 ks
ROMA 17 1 ks
ROMA 30 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ – JÍDELNA
/ LIVING ROOM – DINING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА – 
СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
ROMA 37 1 ks
ROMA 54 1 ks
ROMA 60 1 ks
ROMA 17 1 ks
ROMA 67 1 ks
Židle ELEGANCE 4 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA I
ROMA 01 1 ks
ROMA 75 1 ks
ROMA 25 1 ks
ROMA 10 1 ks
ROMA 31 1 ks
ROMA 30 1 ks
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LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
ROMA 14 1 ks
ROMA 19 1 ks
ROMA 25 2 ks
ROMA 31 2 ks
ROMA 72 1 ks
ROMA 78 1 ks

JÍDELNA 
/ DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
ROMA 37 1 ks
ROMA 16 1 ks
ROMA 59 1 ks
Židle ELEGANCE 4 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA V
ROMA 78 1 ks
ROMA 25 2 ks
ROMA 03 1 ks
ROMA 01 1 ks
ROMA 10 1 ks
ROMA 19 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA II
ROMA 05 1 ks
ROMA 77 1 ks
ROMA 73 1 ks
ROMA 12 1 ks
ROMA 08 1 ks
ROMA 68 1 ks
ROMA 25 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
ROMA 69 1 ks
ROMA 77 1 ks
ROMA 42 1 ks
ROMA 05 1 ks
ROMA 10 1 ks
ROMA 94 1 ks
Židle ELEGANCE 1 ks

 PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
ROMA 19 1 ks
ROMA 61 1 ks
ROMA 64 1 ks
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OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
ROMA 37 1 ks
ROMA 49 1 ks
ROMA 28 1 ks
ROMA 17 1 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA II
ROMA 56 1 ks
ROMA 68 1 ks
ROMA 08 1 ks
ROMA 02 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA III
ROMA 75 1 ks
ROMA 25 1 ks
ROMA 51 1 ks
ROMA 73 1 ks
ROMA 35 1 ks
ROMA 20 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
ROMA 18 1 ks
ROMA 19 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA II
ROMA 37 1 ks
ROMA 72 2 ks
ROMA 54 1 ks
ROMA 70 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA IV
ROMA 78 1 ks
ROMA 26 1 ks
ROMA 25 2 ks
ROMA 19 1 ks
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PŘEDSÍŇ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA III
ROMA 61 1 ks
ROMA 19 1 ks
ROMA 65 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA III
ROMA 78 1 ks
ROMA 25 2 ks
ROMA 52 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA II
ROMA 63 1 ks
ROMA 65 1 ks

PRACOVNA / OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA III
ROMA 10 1 ks ROMA 07 1 ks
ROMA 68 1 ks Židle ELEGANCE 1 ks
ROMA 03 1 ks
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STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
ROMA 9 1 ks
ROMA 26 1 ks
ROMA 76 1 ks
ROMA 97 1 ks
ROMA 73 1 ks
ROMA 61A 2 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
ROMA 44 1 ks
ROMA 34 1 ks
ROMA 45 2 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA I
ROMA 99 1 ks
ROMA 73 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
ROMA 12 1 ks
ROMA 11 1 ks
ROMA 15 1 ks

LOŽROMA 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA I
ROMA 7 1 ks
ROMA 97 2 ks
ROMA 35 1 ks
ROMA 15 1 ks
ROMA 87 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA II
ROMA 13 1 ks
ROMA 16 1 ks
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KNIHOVNA 
/ LYBRARY
/ БИБЛИОТЕКА

VARIANTA I
ROMA 103 1 ks
ROMA 42 1 ks
ROMA 61 A 2 ks

KNIHOVNA 
/ LYBRARY
/ БИБЛИОТЕКА

VARIANTA II
ROMA 25 1 ks
ROMA 33 1 ks
ROMA 74 1 ks

LOŽROMA 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
ROMA 77 1 ks
ROMA 97 2 ks
ROMA 35 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
ROMA 25 1 ks
ROMA 20 1 ks
ROMA 36 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA II
ROMA 1 1 ks
ROMA 37 1 ks
ROMA 15 1 ks
ROMA 60A 3 ks
ROMA 76 1 ks
ROMA 97 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA V
ROMA 21 1 ks
ROMA 42 1 ks
ROMA 60A 3 ks
ROMA 74 1 ks



Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom PrůhoRoma-Čestlice 
e-mail: pruhoRoma@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
PrůhoRoma-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku s vysokou 
odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku ROMA je osazena pečlivě vybranými a designově odladěnými kovovými úchytkami.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od značkových 
výrobců HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.
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Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku skla, ze 
kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo architektonického 
návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení 

skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.
nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky 
dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav 
stavebnicového typu (to znamená, že lze sestavit libovolný 
rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav se 
vyrábí v široké nabídce kvalitních potahových látek a přírodních 
hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také 
omyvatelné a vodou čistitelné látky.
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
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Celomasivní provedení
Kolekci VALENCIE vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku.
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 VALENCIE

Elegantní tvary v klasickém designovém pojetí nábytku 
s kontrastními barevnými liniemi.



VALENCIE

Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku s vysokou odol-
ností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku VALENCIE je osazena stylovými kovovými úchytkami designově sladěnými s vlastním nábytkem.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od značkových výrobců 
HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.
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Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený typ a tloušťku 
skla, ze kterého se dané pohledové nebo vnitřní skleněné 
prvky vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Nábytková řada českého exkluzivního nábytku CONIFERA® v čistě liniovém designu v tradičním pojetí.
Czech exclusive furniture CONIFERA® – traditional style of clean lines design series.
Мебельная серия чешской эксклюзивной мебели CONIFERA® в чистом линейном дизайне в традиционном 
понимание.

Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem 
s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment 
kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky 
kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku 
MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší 
výrobní skupiny. 

Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, který představuje 
nejprodávanější prvky. Samozřejmostí je jakákoliv rozměrová 
či designová odchylka od vlastního typového plánu nebo přímo 
jakýkoliv atypická výroba na základě architektonického návrhu. 
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek – z překližky
• Police – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, ze kterého se dané 
vnitřní vybavení vyrábí. V případě zájmu lze vyhovět přání investora 
nebo architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče

Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého 
exkluzivního nábytku CONIFERA® 
a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze 
vybrat z ucelené nabídky dřevěných 
židlí a látkou nebo kůží čalouněných 
sedacích souprav stavebnicového typu 
(to znamená, že lze sestavit libovolný 
rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí 
a sedacích souprav se vyrábí v široké 
nabídce kvalitních potahových látek 
a přírodních hovězích kůží. Součástí 
nabídky jsou samozřejmě také 
omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
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Celomasivní provedení, kvalitní 3D povrchová úprava, 
patinovaná, kvalitní značkové nábytkové kování

Massive design, quality 3D fi nish, patinated, 
high-quality branded furniture fi ttings

Массивный дизайн, качественная 
3D отделка, качественная фирменная мебельная 
фурнитура

Desény Valencie:
Jasan bílá barva, bělený jasan, dub přírodní, americká 
třešeň,  americká třešeň tmavá, americký ořech, americký 
ořech tmavý, dub mírně mořený, dub tmavý

Patterns Valencie:
White ash, bleached ash, natural oak, American cherry, 
dark American cherry, American walnut, dark American 
walnut, slightly stained oak, dark oak

Дизайны Valencie: 
Ясень белого цвета, белёный ясень, натуральный 
дуб, американская черешня , тёмная американская 
черешня, американский орех, тёмный американский 
орех, дуб немного морёный, тёмный дуб 

Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů 
radiátorů korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek 
stejně jako samotný kus nábytku, proto je často designován 
s ohledem na typ a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů 
radiátorů a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních 
výkresů k fi nálnímu odsouhlasení investorem, výroba, doprava 
a montáž.
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Skříň úzká policová
Narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками
VALENCIE 01
702x2000x500 mm

Skříň úzká policová 1dveřová
1 door narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками 1-дверный
VALENCIE 02
702x2000x500 mm

Skříň úzká policová 2dveřová
2 door narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками 2-дверный
VALENCIE 03
702x2000x500 mm

Skleník úzký 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow glass cabinet with 1 shelf
Узкий шкаф с полочками 2-дверный 
с 1 ящиком
VALENCIE 04
702x2000x500 mm

Skleník úzký 1dveřová
1 door narrow glass cabinet
Сервант узкий 1-дверный
VALENCIE 05
702x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová-plné
1 solid door narrow cabinet
Узкий шкаф с 1 полной дверью
VALENCIE 06
702x2000x500 mm

Skříň policová
Cabinet with shelves
Шкаф с полочками
VALENCIE 07
1260x2000x500 mm

Skříň policová s příčkou
Cabinet with shelves and a cross-bar
Шкаф с полочками и перегородкой
VALENCIE 08
1260x2000x500 mm

Skříň policová 2dveřová
2 door cabinet with shelves
Шкаф с полочками 2-дверный
VALENCIE 09
1260x2000x500 mm

Skleník 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door glass cabinet with 2 shelves
Сервант 4-дверный с 2 ящиками 
VALENCIE 10
1260x2000x500 mm

Skleník 2dveřová
2 door glass cabinet
Сервант 2-дверный
VALENCIE 11
1260x2000x500 mm

Skříň 2dvéřová policová
2 door cabinet with shelves
Шкаф 2-дверный с полочками
VALENCIE 12
1260x2000x500 mm

Skříň šatní
Wardrobe
Платяной шкаф
VALENCIE 13
1260x2000x650 mm

Skříň pološatní
Wardrobe
Полуплатяной шкаф
VALENCIE 14
1260x2000x650 mm

Skříň 3dveřová pološatní
3 door wardrobe
Шкаф 3-дверный полуплатяной
VALENCIE 15
1820x2200x650 mm

Skříň 4dveřová pološatní
4 door wardrobe
Шкаф 4-дверный полуплатяной
VALENCIE 16
2370x2200x650 mm

Skříň šatní s posuvnými dveřmi
Wardrobe with sliding door
Платяной шкаф с раздвыжными 
дверямы
VALENCIE 17
3240x2200x700 mm

Skříň 4dveřová
4 door cabinet
Шкаф 4-дверный
VALENCIE 18
1450x2000x500 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skleník 8dveřový
8 door glass cabinet
Сервант 8-дверной
VALENCIE 19
1980x2200x520 mm

Skleník 3dvéřový
3 door glass cabinet
Сервант 3-дверный
VALENCIE 20
1400x2000x500 mm

Skříň 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Шкаф 4-дверный с 2 ящиками 
VALENCIE 21
1260x2000x500 mm

Skříň 2dveřová se 2 zásuvkami
2 door cabinet with 2drawers
Шкаф 2-дверный с 2 ящиками 
VALENCIE 22
1260x2000x500 mm

Skleník 3dvéřový se 3 zásuvkami
3 door glass cabinet with 5 drawers
Сервант 3-дверный с 3 ящиками
VALENCIE 23
1680x2000x500 mm

Komoda 2dveřová se 2 zásuvkami
2 door commode with 2 drawers
Комод 2-дверный с 2 ящиками
VALENCIE 24
1124x880x500 mm

Komoda zásuvková
Chest of drawers
Комод c ящиками
VALENCIE 25
1124x880x500 mm

Komoda 2dveřová s 5 zásuvkami
2 door commode with 5 drawers
Комод 2-дверный c 5 ящиками
VALENCIE 26
1606x950x540 mm

Komoda 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door commode with 2 drawers
Комод 4-двкрный с 2 ящиками
VALENCIE 27
2170x950x540 mm

Stůl psací velký
Large writing desk
Большой письменный стол
VALENCIE 28
1990x760x800 mm

Stolek pod TV
TV cabinet
Стол для ТВ
VALENCIE 29
1124x495x610 mm

Stůl psací malý
Small writing desk
Маленький письменный стол
VALENCIE 30
1600x760x800 mm

Stůl jídelní – rozkládací
Folding dining table
Обеденный стол – раскладной
VALENCIE 31
1800/2450x760x1000 mm

Stůl jídelní
Dining table
Обеденный стол
VALENCIE 32
1600x760x800 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
VALENCIE 59
1000x1000x60 mm

Konferenční stolek
Conference table
Журнальный столик
VALENCIE 33
1200x470x600 mm

Konferenční stolek – malý
Small conference table
Журнальный столик – mаленький
VALENCIE 34
800x470x800 mm

Zrcadlo velké
Large mirror
Зеркало – большое
VALENCIE 60
800x1900x60 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Noční stolek
Night stand
Прикроватная тумбочка
VALENCIE 56
560x590x400 mm

Židle bez područek
Chair without armrests
Стул без подлокотников
VALENCIE 57
485x930x620 mm

Židle s područkami
Chair with armrests
Стул c подлокотниками
VALENCIE 58
550x930x620 mm

Věšák
Coat rack
Вешалка
VALENCIE 61
800x1900x60 mm

Postel / Bed / Кровать
VALENCIE 35
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm 

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Postel / Bed / Кровать
VALENCIE 36
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
VALENCIE 66
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
VALENCIE 67
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
VALENCIE 62
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
VALENCIE 63
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
VALENCIE 64
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
VALENCIE 65
2800x2200x400 mm

Skříň úzká policová
Narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками
VALENCIE 68
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová
1 door narrow cabinet
Узкий шкаф 1-дверный
VALENCIE 69
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 1 zásuvkou
1 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 1-дверный с 1 ящиком
VALENCIE 70
550x2000x500 mm

Skříň úzká se 4 zásuvkami
Narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф с 4 ящиками
VALENCIE 71
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová
2 door narrow cabinet
Узкий шкаф с полочками 2-дверный
VALENCIE 72
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 2-дверный с 1 ящиком
VALENCIE 73
550x2000x500 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящикамм
VALENCIE 74
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová
2 door narrow cabinet
Узкий шкаф 2-дверный
VALENCIE 75
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф с полочками 2-дверный 
с 1 ящиком
VALENCIE 76
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящиками
VALENCIE 77
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 2-дверный с 1 ящиком
VALENCIE 78
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящиками
VALENCIE 79
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová
2 door narrow cabinet
Узкий шкаф 2-дверный
VALENCIE 80
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 2-дверный с 1 ящиком
VALENCIE 81
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящиками
VALENCIE 82
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová – plné
1 solid door narrow cabinet
Узкий шкаф c 1 полными дверями 
 VALENCIE 83
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová – prosklené
1 door narrow glass cabinet
Узкий шкаф 1-дверный – застеклённыe
VALENCIE 84
550x2000x500 mm

Skříň úzká šatní
Narrow cabinet
Узкий шкаф – узкый
VALENCIE 85
550x2000x650 mm

Skříň široká policová
Cabinet with shelves
Широкий шкаф с полочками
VALENCIE 86
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová
2 door cabinet
Широкий шкаф 2-дверный
VALENCIE 87
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová se 2 zásuvkami
2 door cabinet with shelves
Широкий шкаф 2-дверный с 2 ящиками
VALENCIE 88
1054x2000x500 mm

Skříň široká s 8 zásuvkami
Cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф с 8 ящиками
VALENCIE 89
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová
4 door cabinet
Широкий шкаф 4-дверный
VALENCIE 90
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová 
se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Щирокий шкаф 4-дверный 
с 2 ящиками
VALENCIE 91
1054x2000x500 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skříň široká 2dveřová s 8 zásuvkami
2 door cabinet with 8 drawres
Широкий шкаф 2-дверный с 8 
ящиками
VALENCIE 92
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová
4 door cabinet
Широкий шкаф 4-дверный
VALENCIE 93
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Широкий шкаф 4-дверный с 2 
ящиками
VALENCIE 94
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová 
s 8 zásuvkami
2 door cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф 2-дверный 
с 8 ящиками
VALENCIE 95
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová
4 door cabinet
Широкий шкаф 4-дверный
VALENCIE 96
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová se 2 zásuvka-
mi
4 door cabinet with 2 drawers
Широкий шкаф 4-дверный с 2 
ящиками
VALENCIE 97
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová s 8 zásuvkami
2 door cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф 2-дверный с 8 ящиками
VALENCIE 98
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová 
se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Широкий шкаф 4-дверный 
с 2 ящиками
VALENCIE 99
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová s 8 zásuvkami
2 door cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф 2-дверный с 8 
ящиками
VALENCIE 100
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová - plné
2 solid door cabinet
Широкий шкаф 2-дверный - полные
VALENCIE 101
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová – prosklené
2 door glass cabinet
Широкий шкаф 2-дверный – 
стеклянные
VALENCIE 102
1054x2000x500 mm

Skříň široká – pološatní
Wardrobe
Щирокий шкаф – полуплатяной
VALENCIE 103
1054x2000x650 mm

Široká šatní skříň
Wardrobe
Широкий платяной шкаф
VALENCIE 104
1054x2000x650 mm

Skříň široká na TV
TV cabinet
Широкий шкаф для ТВ
VALENCIE 105
1054x2000x500 mm

Skříň široká na TV 2dveřová
2 door TV cabinet
Широкий шкаф для ТВ 2-дверный
VALENCIE 106
1054x2000x500 mm

Skříň široká na TV 2dveřová
2 door TV cabinet
Широкий шкаф для ТВ 2-дверный
VALENCIE 107
1054x2000x500 mm

Policový díl koncový
End shelf unit
Конечная часть полки
VALENCIE 108
400x2000x500 mm

Policový díl rohový
Corner shelf unit
Угловая часть полки
VALENCIE 109
800x2000x800 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Desény / Patterns / Дизайны Valencie:

jasan bílá barva / white ash / ясень белого цвета
bělený jasan / bleached ash / белёный ясень
dub přírodní / natural oak / натуральный дуб
americká třešeň / American cherry / американская черешня 
americká třešeň tmavá / dark American cherry / тёмная американская черешня

americký ořech / American walnut / американский орех
americký ořech tmavý / dark American walnut / тёмный американский орех
dub mírně mořený / slightly stained oak / дуб немного морёный
dub tmavý / dark oak / тёмный дуб
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Nástavec úzký policový
Narrow shelf extension piece
Расширение для полки узкое
VALENCIE 110
550x500x500 mm

Nástavec úzký 1dveřová prosklený
Narrow extension piece - 1 door, glass
Узкое расширение 1-дверное 
стеклянное
VALENCIE 111
550x500x500 mm

Nástavec úzký 1dveřová plný
Narrow extension piece - 1 door, solid
Расширение узкое 1-дверное – полные
VALENCIE 112
550x500x500 mm

Nástavec úzký 1dveřový hluboký
Narrow extension piece - 1 door, 
deep
Расширение узкое 1-дверчатое 
глубокое
VALENCIE 113
550x500x650 mm

Nástavec široký policový
Shelf extension piece
Расширение с полками – широкое
VALENCIE 114
1054x500x500 mm

Nástavec široký 2dveřový prosklený
Extension piece - 2 doors, glass
Узкое расширение 2-дверное 
стеклянное
VALENCIE 115
1054x500x500 mm

Nástavec široký 2dveřový policový
2 door shelf extension piece
Широкое расширение 2-дверное с 
полками
VALENCIE 116
1054x500x500 mm

Nástavec široký 2dveřový hluboký
Extension piece - 2 doors, deep
Широкое расширение 2-дверное – глубокое
VALENCIE 117
1054x500x650 mm

Nástavec koncový policový
End shelf extension piece
Расширение с полками – концевое
VALENCIE 118
400x500x500 mm

Nástavec rohový policový
Corner shelf extension piece
Расширение с полками – угловое
VALENCIE 119
800x500x800 mm

Komoda na TV
TV cabinet
Комод для ТВ
VALENCIE 120
1098x495x650 mm

Obklad s policí
Casing with 1 shelf
Облицовка с полочкой
VALENCIE 121
1112x1437x20 mm

Police
Shelf
Полочка
VALENCIE 124
1892x220 mm

Police
Shelf
Полочка
VALENCIE 122
630x220 mm

Police
Shelf
Полочка
VALENCIE 123
1260x220 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Modulová sestava č. 1
Modular assembly No. 1
Модульный набор № 1
VALENCIE 105 1 ks

Modulová sestava č. 2
Modular assembly No. 2
Модульный набор № 2
VALENCIE 84 1 ks
VALENCIE 120 1 ks
VALENCIE 122 1 ks
VALENCIE 123 1 ks

Modulová sestava č. 3
Modular assembly No. 3
Модульный набор № 3
VALENCIE 84 1 ks
VALENCIE 78 1 ks
VALENCIE 120 1 ks
VALENCIE 123 2 ks

Modulová sestava č. 4
Modular assembly No. 4
Модульный набор № 4
VALENCIE 97 1 ks
VALENCIE 120 1 ks
VALENCIE 123 2 ks

Modulová sestava č. 5
Modular assembly No. 5
Модульный набор № 5
VALENCIE 84 2 ks
VALENCIE 88 1 ks

Modulová sestava č. 6
Modular assembly No. 6
Модульный набор № 6
VALENCIE 97 1 ks
VALENCIE 68 2 ks

Modulová sestava č. 7
Modular assembly No. 7
Модульный набор № 7
VALENCIE 102 1 ks
VALENCIE 120 1 ks
VALENCIE 79 1 ks
VALENCIE 122 2 ks

Modulová sestava č. 8
Modular assembly No. 8
Модульный набор № 8
VALENCIE 91 2 ks
VALENCIE 68 1 ks
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Modulová sestava č. 9
Modular assembly No. 9
Модульный набор № 9
VALENCIE 97 1 ks
VALENCIE 102 1 ks
VALENCIE 105 1 ks

Modulová sestava č. 10
Modular assembly No. 10
Модульный набор № 10
VALENCIE 84 2 ks
VALENCIE 106 1 ks
VALENCIE 110 2 ks
VALENCIE 114 1 ks

Modulová sestava č. 11
Modular assembly No. 11
Модульный набор № 11
VALENCIE 88 2 ks
VALENCIE 115 2 ks

Modulová sestava č. 12
Modular assembly No. 12
Модульный набор № 12
VALENCIE 102 1 ks
VALENCIE 120 2 ks
VALENCIE 122 1 ks
VALENCIE 123 2 ks

Modulová sestava č. 13
Modular assembly No. 13
Модульный набор № 13
VALENCIE 87 2 ks
VALENCIE 97 1 ks

Modulová sestava č. 14
Modular assembly No. 14
Модульный набор № 14
VALENCIE 84 2 ks
VALENCIE 120 2 ks
VALENCIE 123 1 ks

Modulová sestava č. 15
Modular assembly No. 15
Модульный набор № 15
VALENCIE 98 1 ks
VALENCIE 73 1 ks
VALENCIE 68 1 ks
VALENCIE 102 1 ks

Modulová sestava č. 16
Modular assembly No. 16
Модульный набор № 16
VALENCIE 69 2 ks
VALENCIE 91 2 ks
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Modulová sestava č. 17
Modular assembly No. 17
Модульный набор № 17
VALENCIE 68 1 ks
VALENCIE 102 1 ks
VALENCIE 105 1 ks
VALENCIE 79 1 ks

Modulová sestava č. 19
Modular assembly No. 19
Модульный набор № 19
VALENCIE 84 2 ks
VALENCIE 120 2 ks
VALENCIE 121 2 ks
VALENCIE 111 2 ks
VALENCIE 116 2 ks

Modulová sestava č. 20
Modular assembly No. 20
Модульный набор № 20
VALENCIE 102 1 ks
VALENCIE 94 1 ks
VALENCIE 68 1 ks
VALENCIE 105 1 ks
VALENCIE 74 1 ks

Modulová sestava č. 23
Modular assembly No. 23
Модульный набор № 23
VALENCIE 102 1 ks VALENCIE 115 2 ks
VALENCIE 120 2 ks VALENCIE 114 2 ks
VALENCIE 121 2 ks
VALENCIE 97 1 ks

Modulová sestava č. 22
Modular assembly No. 22
Модульный набор № 22
VALENCIE 68 1 ks VALENCIE 110 1 ks
VALENCIE 102 1 ks VALENCIE 116 2 ks
VALENCIE 105 2 ks VALENCIE 114 1 ks
VALENCIE 108 1 ks VALENCIE 118 1 ks
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OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
VALENCIE 66 1 ks
VALENCIE 26 1 ks
VALENCIE 33 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
VALENCIE 13 1 ks
VALENCIE 56 1 ks
VALENCIE 25 1 ks
VALENCIE 36 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ – JÍDELNA
/ LIVING ROOM – DINING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА – 
СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
VALENCIE 23 1 ks
VALENCIE 29 1 ks
VALENCIE 26 1 ks
VALENCIE 33 1 ks
VALENCIE 31 1 ks
VALENCIE 58 4 ks

JÍDELNA 
/ DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
VALENCIE 23 1 ks
VALENCIE 24 1 ks
VALENCIE 31 1 ks
VALENCIE 58 1 ks
VALENCIE 57 5 ks
VALENCIE 59 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
VALENCIE 06 1 ks
VALENCIE 61 1 ks
VALENCIE 60 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ
VARIANTA III
VALENCIE 36 1 ks
VALENCIE 25 1 ks
VALENCIE 17 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA I
VALENCIE 16 1 ks
VALENCIE 36 1 ks
VALENCIE 56 1 ks
VALENCIE 25 1 ks
VALENCIE 59 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA III
VALENCIE 36 1 ks
VALENCIE 56 1 ks
VALENCIE 123 2 ks
VALENCIE 13 1 ks
VALENCIE 25 1 ks
VALENCIE 01 1 ks
VALENCIE 30 1 ks
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OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA III
VALENCIE 21 1 ks
VALENCIE 29 1 ks
VALENCIE 24 1 ks
VALENCIE 33 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
VALENCIE 36 1 ks
VALENCIE 56 2 ks
VALENCIE 25 1 ks
VALENCIE 59 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
VALENCIE 22 1 ks
VALENCIE 21 1 ks
VALENCIE 26 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA V
VALENCIE 04 1 ks
VALENCIE 05 1 ks
VALENCIE 29 1 ks
VALENCIE 33 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA VI
VALENCIE 27 1 ks
VALENCIE 59 1 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA I
VALENCIE 66 1 ks
VALENCIE 28 1 ks
VALENCIE 26 1 ks
VALENCIE 58 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
VALENCIE 64 1 ks
VALENCIE 30 1 ks
VALENCIE 35 1 ks
VALENCIE 56 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA II
VALENCIE 59 1 ks
VALENCIE 26 1 ks
VALENCIE 61 1 ks
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STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA II
VALENCIE 35 1 ks
VALENCIE 56 1 ks
VALENCIE 122 1 ks
VALENCIE 123 1 ks
VALENCIE 01 1 ks
VALENCIE 13 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA II
VALENCIE 19 1 ks
VALENCIE 34 1 ks
VALENCIE 25 1 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA II
VALENCIE 16 1 ks
VALENCIE 30 1 ks
VALENCIE 57 1 ks
VALENCIE 24 1 ks



Celomasivní provedení
Kolekci Valencie vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu 
a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční deska), 
přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 

Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou vrstvou polyuretanového laku s vysokou odol-
ností povrchu.
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Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Celomasivní provedení
Kolekci FLORENCIE vyrábíme ze čtyř ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu a americké třešně, jasanu a dubu.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 
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 FLORENCIE

Elegantní tvary v klasickém desénovém pojetí nábytku.



FLORENCIE

Povrchová úprava
Nádherná a prokreslená kresba dřeva je zvýrazněna kvalitní povrchovou úpravou tvořenou vrstvou 
polyuretanového laku s vysokou odolností povrchu.

Úchytky a zdobné prvky
Celá kolekce nábytku FLORENCIE je osazena stylovými kovovými úchytkami designově sladěnými s vlastním nábytkem.
V případě zájmu, lze vyhovět přání investora nebo architektonického návrhu a vybrat jakoukoliv jinou úchytku od 
značkových výrobců HETTICH nebo TULIP včetně bezúchytkového systému otevírání dveří či zásuvek.
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Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé 
lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných lamelových roštů včetně elektricky 
poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled 
nabídky kvalitních roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) patřící do naší výrobní skupiny.
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Sklo a skleněné výplně
Každá designová řada nábytku má určený 
typ a tloušťku skla, ze kterého se dané 
pohledové nebo vnitřní skleněné prvky 
vyrábí.
V případě zájmu lze vyhovět přání 
investora nebo architektonického návrhu 
a zohlednit jakoukoliv změnu. 
Možné variantní řešení skla zahrnuje:
• Veškerá barevná provedení skel
• Pískovaná a dekorativní skla
• Fazetová skla
• Bezpečnostní skla
• Vitráže
• Malovaná skla

Desény / Patterns / Дизайны FLORENCIE:
jasan bílá barva / white ash / ясень белого цвета
bělený jasan / bleached ash / белёный ясень
dub přírodní / natural oak / натуральный дуб
americká třešeň / American cherry / американская 
черешня 
americká třešeň tmavá / dark American cherry / тёмная 
американская черешня

americký ořech / American walnut / американский орех
americký ořech tmavý / dark American walnut / тёмный 
американский орех
dub mírně mořený / slightly stained oak / дуб немного 
морёный
dub tmavý / dark oak / тёмный дуб
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek – z překližky
• Police – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 
Každá designová řada má určený typ materiálu, 
ze kterého se dané vnitřní vybavení vyrábí. 
V případě zájmu lze vyhovět přání investora nebo 
architektonického návrhu a zohlednit jakoukoliv změnu. 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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Nábytková řada českého exkluzivního nábytku CONIFERA® 
v tradičním a nadčasovém designu.
Czech exclusive furniture CONIFERA® – traditional and 
timeless design series.
Мебельная серия чешской эксклюзивной мебели 
CONIFERA® в традиционном и невременном дизайне.

Typový plán
Kolekci tvoří široký typový plán, 
který představuje nejprodávanější 
prvky. Samozřejmostí je jakákoliv 
rozměrová či designová odchylka 
od vlastního typového plánu nebo 
přímo jakýkoliv atypická výroba 
na základě architektonického návrhu. 
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Skříň úzká policová
Narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками
FLORENCIE 01
702x2000x500 mm

Skříň úzká policová 1dveřová
1 door narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками 1-дверный
FLORENCIE 02
702x2000x500 mm

Skříň úzká policová 2dveřová
2 door narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками 2-дверный
FLORENCIE 03
702x2000x500 mm

Skleník úzký 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow glass cabinet with 1 shelf
Узкий шкаф с полочками 2-дверный
с 1 ящиком
FLORENCIE 04
702x2000x500 mm

Skleník úzký 1dveřová
1 door narrow glass cabinet
Сервант узкий 1-дверный
FLORENCIE 05
702x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová-plné
1 solid door narrow cabinet
Узкий шкаф с 1 полной дверью
FLORENCIE 06
702x2000x500 mm

Skříň policová
Cabinet with shelves
Шкаф с полочками
FLORENCIE 07
1260x2000x500 mm

Skříň policová s příčkou
Cabinet with shelves and a cross-bar
Шкаф с полочками и перегородкой
FLORENCIE 08
1260x2000x500 mm

Skříň policová 2dveřová
2 door cabinet with shelves
Шкаф с полочками 2-дверный
FLORENCIE 09
1260x2000x500 mm

Skleník 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door glass cabinet with 2 shelves
Сервант 4-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 10
1260x2000x500 mm

Skleník 2dveřová
2 door glass cabinet
Сервант 2-дверный
FLORENCIE 11
1260x2000x500 mm

Skříň 2dvéřová policová
2 door cabinet with shelves
Шкаф 2-дверный с полочками
FLORENCIE 12
1260x2000x500 mm

Skříň šatní
Wardrobe
Платяной шкаф
FLORENCIE 13
1260x2000x650 mm

Skříň pološatní
Wardrobe
Полуплатяной шкаф
FLORENCIE 14
1260x2000x650 mm

Skříň 3dveřová pološatní
3 door wardrobe
Шкаф 3-дверный полуплатяной
FLORENCIE 15
1820x2200x650 mm

Skříň 4dveřová pološatní
4 door wardrobe
Шкаф 4-дверный 
полуплатяной
FLORENCIE 16
2370x2200x650 mm

Skříň šatní s posuvnými dveřmi
Wardrobe with sliding door
Платяной шкаф с раздвыжными 
дверямы
FLORENCIE 17
3240x2200x700 mm

Skříň 4dveřová
4 door cabinet
Шкаф 4-дверный
FLORENCIE 18
1450x2000x500 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skleník 8dveřový
8 door glass cabinet
Сервант 8-дверной
FLORENCIE 19
1980x2200x520 mm

Skleník 3dvéřový
3 door glass cabinet
Сервант 3-дверный
FLORENCIE 20
1400x2000x500 mm

Skříň 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Шкаф 4-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 21
1260x2000x500 mm

Skříň 2dveřová se 2 zásuvkami
2 door cabinet with 2drawers
Шкаф 2-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 22
1260x2000x500 mm

Skleník 3dvéřový se 3 zásuvkami
3 door glass cabinet with 5 drawers
Сервант 3-дверный с 3 ящиками
FLORENCIE 23
1680x2000x500 mm

Komoda 2dveřová se 2 zásuvkami
2 door commode with 2 drawers
Комод 2-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 24
1124x880x500 mm

Komoda zásuvková
Chest of drawers
Комод c ящиками
FLORENCIE 25
1124x880x500 mm

Komoda 2dveřová s 5 zásuvkami
2 door commode with 5 drawers
Комод 2-дверный c 5 ящиками
FLORENCIE 26
1606x950x540 mm

Komoda 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door commode with 2 drawers
Комод 4-двкрный с 2 ящиками
FLORENCIE 27
2170x950x540 mm

Stůl psací velký
Large writing desk
Большой письменный стол
FLORENCIE 28
1990x760x800 mm

Stolek pod TV
TV cabinet
Стол для ТВ
FLORENCIE 29
1124x495x610 mm

Stůl psací malý
Small writing desk
Маленький письменный стол
FLORENCIE 30
1600x760x800 mm

Stůl jídelní – rozkládací
Folding dining table
Обеденный стол – раскладной
FLORENCIE 31
1800/2450x760x1000 mm

Stůl jídelní
Dining table
Обеденный стол
FLORENCIE 32
1600x760x800 mm

Konferenční stolek
Conference table
Журнальный столик
FLORENCIE 33
1200x470x600 mm

Zrcadlo
Mirror
Зеркало
FLORENCIE 59
1000x1000x60 mm

Konferenční stolek – malý
Small conference table
Журнальный столик – mаленький
FLORENCIE 34
800x470x800 mm

Zrcadlo velké
Large mirror
Зеркало – большое
FLORENCIE 60
800x1900x60 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Noční stolek
Night stand
Прикроватная тумбочка
FLORENCIE 56
560x590x400 mm

Židle bez područek
Chair without armrests
Стул без подлокотников
FLORENCIE 57
485x930x620 mm

Židle s područkami
Chair with armrests
Стул c подлокотниками
FLORENCIE 58
550x930x620 mm

Věšák
Coat rack
Вешалка
FLORENCIE 61
800x1900x60 mm

Postel / Bed / Кровать
FLORENCIE 36
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm
2000x2000 mm

1400x2100 mm
1600x2100 mm
1800x2100 mm
2000x2100 mm

1400x2200 mm
1600x2200 mm
1800x2200 mm
2000x2200 mm

Postel / Bed / Кровать
FLORENCIE 35
900x2000 mm
1000x2000 mm
1200x2000 mm

900x2100 mm
1000x2100 mm
1200x2100 mm 

900x2200 mm
1000x2200 mm
1200x2200 mm

Skříň úzká policová
Narrow cabinet with shelves
Узкий шкаф с полочками
FLORENCIE 68
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová
1 door narrow cabinet
Узкий шкаф 1-дверный
FLORENCIE 69
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 1 zásuvkou
1 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 1-дверный с 1 ящиком
FLORENCIE 70
550x2000x500 mm

Skříň úzká se 4 zásuvkami
Narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф с 4 ящиками
FLORENCIE 71
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová
2 door narrow cabinet
Узкий шкаф с полочками 2-дверный
FLORENCIE 72
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 2-дверный с 1 ящиком
FLORENCIE 73
550x2000x500 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
FLORENCIE 66
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
FLORENCIE 67
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
FLORENCIE 62
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
FLORENCIE 63
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
FLORENCIE 64
2800x2200x400 mm

Knihovna
Bookcase
Библиотека
FLORENCIE 65
2800x2200x400 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящикамм
FLORENCIE 74
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová
2 door narrow cabinet
Узкий шкаф 2-дверный
FLORENCIE 75
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф с полочками 2-дверный с 
1 ящиком
FLORENCIE 76
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящиками
FLORENCIE 77
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 2-дверный с 1 ящиком
FLORENCIE 78
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящиками
FLORENCIE 79
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová
2 door narrow cabinet
Узкий шкаф 2-дверный
FLORENCIE 80
550x2000x500 mm

Skříň úzká 2dveřová s 1 zásuvkou
2 door narrow cabinet with 1 drawer
Узкий шкаф 2-дверный с 1 ящиком
FLORENCIE 81
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová s 4 zásuvkami
1 door narrow cabinet with 4 drawers
Узкий шкаф 1-дверный с 4 ящиками
FLORENCIE 82
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová – plné
1 solid door narrow cabinet
Узкий шкаф c 1 полными дверями
 FLORENCIE 83
550x2000x500 mm

Skříň úzká 1dveřová – prosklené
1 door narrow glass cabinet
Узкий шкаф 1-дверный – застеклённыe
FLORENCIE 84
550x2000x500 mm

Skříň úzká šatní
Narrow cabinet
Узкий шкаф – узкый
FLORENCIE 85
550x2000x650 mm

Skříň široká policová
Cabinet with shelves
Широкий шкаф с полочками
FLORENCIE 86
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová
2 door cabinet
Широкий шкаф 2-дверный
FLORENCIE 87
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová se 2 zásuvkami
shelves
Широкий шкаф 2-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 88
1054x2000x500 mm

Skříň široká s 8 zásuvkami
Cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф с 8 ящиками
FLORENCIE 89
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová
4 door cabinet
Широкий шкаф 4-дверный
FLORENCIE 90
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Щирокий шкаф 4-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 91
1054x2000x500 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Skříň široká 2dveřová s 8 zásuvkami
2 door cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф 2-дверный с 8 ящиками
FLORENCIE 95
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová
4 door cabinet
Широкий шкаф 4-дверный
FLORENCIE 96
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Широкий шкаф 4-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 97
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová s 8 zásuvkami
2 door cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф 2-дверный с 8 ящиками
FLORENCIE 98
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Широкий шкаф 4-дверный с 2 
ящиками
FLORENCIE 99
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová s 8 zásuvkami
2 door cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф 2-дверный с 8 ящиками
FLORENCIE 100
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová - plné
2 solid door cabinet
Широкий шкаф 2-дверный - полные
FLORENCIE 101
1054x2000x500 mm

Skříň široká 2dveřová – prosklené
2 door glass cabinet
Широкий шкаф 2-дверный – 
стеклянные
FLORENCIE 102
1054x2000x500 mm

Skříň široká – pološatní
Wardrobe
Щирокий шкаф – полуплатяной
FLORENCIE 103
1054x2000x650 mm

Široká šatní skříň
Wardrobe
Широкий платяной шкаф
FLORENCIE 104
1054x2000x650 mm

Skříň široká na TV
TV cabinet
Широкий шкаф для ТВ
FLORENCIE 105
1054x2000x500 mm

Skříň široká na TV 2dveřová
2 door TV cabinet
Широкий шкаф для ТВ 2-дверный
FLORENCIE 106
1054x2000x500 mm

Skříň široká na TV 2dveřová
2 door TV cabinet
Широкий шкаф для ТВ 2-дверный
FLORENCIE 107
1054x2000x500 mm

Policový díl koncový
End shelf unit
Конечная часть полки
FLORENCIE 108
400x2000x500 mm

Policový díl rohový
Corner shelf unit
Угловая часть полки
FLORENCIE 109
800x2000x800 mm

Skříň široká 2dveřová s 8 zásuvkami 
2 door cabinet with 8 drawers
Широкий шкаф 2-дверный с 8 ящиками
FLORENCIE 92
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová
4 door cabinet
Широкий шкаф 4-дверный
FLORENCIE 93
1054x2000x500 mm

Skříň široká 4dveřová se 2 zásuvkami
4 door cabinet with 2 drawers
Широкий шкаф 4-дверный с 2 ящиками
FLORENCIE 94
1054x2000x500 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Desény / Patterns / Дизайны FLORENCIE:

jasan bílá barva / white ash / ясень белого цвета
bělený jasan / bleached ash / белёный ясень
dub přírodní / natural oak / натуральный дуб
americká třešeň / American cherry / американская черешня 
americká třešeň tmavá / dark American cherry / тёмная американская черешня

americký ořech / American walnut / американский орех
americký ořech tmavý / dark American walnut / тёмный американский орех
dub mírně mořený / slightly stained oak / дуб немного морёный
dub tmavý / dark oak / тёмный дуб
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Nástavec úzký policový
Narrow shelf extension piece
Расширение для полки узкое
FLORENCIE 110
550x500x500 mm

Nástavec úzký 1dveřová prosklený
Narrow extension piece - 1 door, glass
Узкое расширение 1-дверное 
стеклянное
FLORENCIE 111
550x500x500 mm

Nástavec úzký 1dveřová plný
Narrow extension piece - 1 door, solid
Расширение узкое 1-дверное – полные
FLORENCIE 112
550x500x500 mm

Nástavec úzký 1dveřový hluboký
Narrow extension piece - 1 door, deep
Расширение узкое 1-дверчатое глубокое
FLORENCIE 113
550x500x650 mm

Nástavec široký policový
Shelf extension piece
Расширение с полками – широкое
FLORENCIE 114
1054x500x500 mm

Nástavec široký 2dveřový prosklený
Extension piece - 2 doors, glass
Узкое расширение 2-дверное 
стеклянное
FLORENCIE 115
1054x500x500 mm

Nástavec široký 2dveřový policový
2 door shelf extension piece
Широкое расширение 2-дверное с полками
FLORENCIE 116
1054x500x500 mm

Nástavec široký 2dveřový hluboký
Extension piece - 2 doors, deep
Широкое расширение 2-дверное – глубокое
FLORENCIE 117
1054x500x650 mm

Nástavec koncový policový
End shelf extension piece
Расширение с полками – концевое
FLORENCIE 118
400x500x500 mm

Nástavec rohový policový
Corner shelf extension piece
Расширение с полками – угловое
FLORENCIE 119
800x500x800 mm

Komoda na TV
TV cabinet
Комод для ТВ
FLORENCIE 120
1098x495x650 mm

Obklad s policí
Casing with 1 shelf
Облицовка с полочкой
FLORENCIE 121
1112x1437x20 mm

Police
Shelf
Полочка
FLORENCIE 124
1892x220 mm

Police
Shelf
Полочка
FLORENCIE 122
630x220 mm

Police
Shelf
Полочка
FLORENCIE 123
1260x220 mm

Ceny jednotlivkých prvků naleznete 
na www.conifera.cz
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Modulová sestava č. 1
Modular assembly No. 1
Модульный набор № 1
FLORENCIE 105 1 ks

Modulová sestava č. 2
Modular assembly No. 2
Модульный набор № 2
FLORENCIE 84 1 ks
FLORENCIE 120 1 ks
FLORENCIE 122 1 ks
FLORENCIE 123 1 ks

Modulová sestava č. 3
Modular assembly No. 3
Модульный набор № 3
FLORENCIE 84 1 ks
FLORENCIE 78 1 ks
FLORENCIE 120 1 ks
FLORENCIE 123 2 ks

Modulová sestava č. 4
Modular assembly No. 4
Модульный набор № 4
FLORENCIE 97 1 ks
FLORENCIE 120 1 ks
FLORENCIE 123 2 ks

Modulová sestava č. 5
Modular assembly No. 5
Модульный набор № 5
FLORENCIE 84 2 ks
FLORENCIE 88 1 ks

Modulová sestava č. 6
Modular assembly No. 6
Модульный набор № 6
FLORENCIE 97 1 ks
FLORENCIE 68 2 ks

Modulová sestava č. 7
Modular assembly No. 7
Модульный набор № 7
FLORENCIE 102 1 ks
FLORENCIE 120 1 ks
FLORENCIE 79 1 ks
FLORENCIE 122 2 ks

Modulová sestava č. 8
Modular assembly No. 8
Модульный набор № 8
FLORENCIE 91 2 ks
FLORENCIE 68 1 ks

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz



Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель

T
yp

ov
ý 

pl
án

 / 
T

yp
e 

pl
an

 / 
T

ип
ов

ой
 п

ла
н

FLORENCIE

www.conifera.cz 229 

Modulová sestava č. 9
Modular assembly No. 9
Модульный набор № 9
FLORENCIE 97 1 ks
FLORENCIE 102 1 ks
FLORENCIE 105 1 ks

Modulová sestava č. 10
Modular assembly No. 10
Модульный набор № 10
FLORENCIE 84 2 ks
FLORENCIE 106 1 ks
FLORENCIE 110 2 ks
FLORENCIE 114 1 ks

Modulová sestava č. 11
Modular assembly No. 11
Модульный набор № 11
FLORENCIE 88 2 ks
FLORENCIE 115 2 ks

Modulová sestava č. 12
Modular assembly No. 12
Модульный набор № 12
FLORENCIE 102 1 ks
FLORENCIE 120 2 ks
FLORENCIE 122 1 ks
FLORENCIE 123 2 ks

Modulová sestava č. 13
Modular assembly No. 13
Модульный набор № 13
FLORENCIE 87 2 ks
FLORENCIE 97 1 ks

Modulová sestava č. 14
Modular assembly No. 14
Модульный набор № 14
FLORENCIE 84 2 ks
FLORENCIE 120 2 ks
FLORENCIE 123 1 ks

Modulová sestava č. 15
Modular assembly No. 15
Модульный набор № 15
FLORENCIE 98 1 ks
FLORENCIE 73 1 ks
FLORENCIE 68 1 ks
FLORENCIE 102 1 ks

Modulová sestava č. 16
Modular assembly No. 16
Модульный набор № 16
FLORENCIE 69 2 ks
FLORENCIE 91 2 ks

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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Modulová sestava č. 17
Modular assembly No. 17
Модульный набор № 17
FLORENCIE 68 1 ks
FLORENCIE 102 1 ks
FLORENCIE 105 1 ks
FLORENCIE 79 1 ks

Modulová sestava č. 19
Modular assembly No. 19
Модульный набор № 19
FLORENCIE 84 2 ks
FLORENCIE 120 2 ks
FLORENCIE 121 2 ks
FLORENCIE 111 2 ks
FLORENCIE 116 2 ks

Modulová sestava č. 20
Modular assembly No. 20
Модульный набор № 20
FLORENCIE 102 1 ks
FLORENCIE 94 1 ks
FLORENCIE 68 1 ks
FLORENCIE 105 1 ks
FLORENCIE 74 1 ks

Modulová sestava č. 23
Modular assembly No. 23
Модульный набор № 23
FLORENCIE 102 1 ks FLORENCIE 115 2 ks
FLORENCIE 120 2 ks FLORENCIE 114 2 ks
FLORENCIE 121 2 ks
FLORENCIE 97 1 ks

Modulová sestava č. 22
Modular assembly No. 22
Модульный набор № 22
FLORENCIE 68 1 ks FLORENCIE 110 1 ks
FLORENCIE 102 1 ks FLORENCIE 116 2 ks
FLORENCIE 105 2 ks FLORENCIE 114 1 ks
FLORENCIE 108 1 ks FLORENCIE 118 1 ks

Ceny jednotlivkých prvků naleznete na www.conifera.cz
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JÍDELNA 
/ DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
FLORENCIE 19 1 ks
FLORENCIE 27 1 ks
FLORENCIE 31 1 ks
FLORENCIE 57 4 ks
FLORENCIE 58 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA III
FLORENCIE 35 1 ks
FLORENCIE 56 1 ks
FLORENCIE 122 1 ks
FLORENCIE 123 1 ks
FLORENCIE 01 1 ks
FLORENCIE 13 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ – JÍDELNA
/ LIVING ROOM – DINING 
ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА – 
СТОЛОВАЯ

VARIANTA I
FLORENCIE 23 1 ks
FLORENCIE 29 1 ks
FLORENCIE 26 1 ks
FLORENCIE 33 1 ks
FLORENCIE 31 1 ks
FLORENCIE 58 4 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA I
FLORENCIE 16 1 ks
FLORENCIE 30 1 ks
FLORENCIE 57 1 ks
FLORENCIE 24 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA V
FLORENCIE 19 1 ks
FLORENCIE 34 1 ks
FLORENCIE 25 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ
VARIANTA I
FLORENCIE 36 1 ks
FLORENCIE 25 1 ks
FLORENCIE 17 1 ks

PRACOVNA 
/ OFFICE 
/ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ

VARIANTA II
FLORENCIE 66 1 ks
FLORENCIE 28 1 ks
FLORENCIE 26 1 ks
FLORENCIE 58 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA II
FLORENCIE 06 1 ks
FLORENCIE 61 1 ks
FLORENCIE 60 1 ks
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JÍDELNA 
/ DINING ROOM 
/ СТОЛОВАЯ

VARIANTA II
FLORENCIE 23 1 ks
FLORENCIE 24 1 ks
FLORENCIE 31 1 ks
FLORENCIE 58 1 ks
FLORENCIE 57 4 ks
FLORENCIE 59 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA IV
FLORENCIE 21 1 ks
FLORENCIE 29 1 ks
FLORENCIE 24 1 ks
FLORENCIE 33 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМНАТА

VARIANTA II
FLORENCIE 36 1 ks
FLORENCIE 56 1 ks
FLORENCIE 122 1 ks
FLORENCIE 123 1 ks
FLORENCIE 01 1 ks
FLORENCIE 13 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA III
FLORENCIE 21 1 ks
FLORENCIE 26 1 ks
FLORENCIE 22 1 ks

LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA II
FLORENCIE 36 1 ks
FLORENCIE 56 2 ks
FLORENCIE 25 1 ks
FLORENCIE 59 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA I
FLORENCIE 04 1 ks
FLORENCIE 05 1 ks
FLORENCIE 29 1 ks
FLORENCIE 33 1 ks
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LOŽNICE 
/ BEDROOM 
/ СПАЛЬНЯ

VARIANTA III
FLORENCIE 16 1 ks
FLORENCIE 36 1 ks
FLORENCIE 56 1 ks
FLORENCIE 59 1 ks
FLORENCIE 25 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA IV
FLORENCIE 13 1 ks
FLORENCIE 56 1 ks
FLORENCIE 25 1 ks
FLORENCIE 35 1 ks

STUDENTSKÝ POKOJ 
/ STUDENT ROOM 
/ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМНАТА

VARIANTA I
FLORENCIE 64 1 ks
FLORENCIE 30 1 ks
FLORENCIE 56 1 ks
FLORENCIE 35 1 ks

OBÝVACÍ POKOJ 
/ LIVING ROOM 
/ ГОСТИННАЯ КОМНАТА

VARIANTA II
FLORENCIE 27 1 ks
FLORENCIE 59 1 ks

PŘEDSÍŇ 
/ ENTRANCE HALL 
/ ПРИХОЖАЯ

VARIANTA I
FLORENCIE 59 1 ks
FLORENCIE 26 1 ks
FLORENCIE 61 1 ks



Židle a čalouněný 
nábytek
Napříč nabízeným 
sortimentem českého 
exkluzivního nábytku 
CONIFERA® a značkového 
nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.
cz) si lze vybrat z ucelené 
nabídky dřevěných 
židlí a látkou nebo kůží 
čalouněných sedacích 
souprav stavebnicového 
typu (to znamená, že lze 
sestavit libovolný rozměr 
a tvar). Vlastní čalounění 
židlí a sedacích souprav 
se vyrábí v široké nabídce 
kvalitních potahových 
látek a přírodních hovězích 
kůží. Součástí nabídky 
jsou samozřejmě také 
omyvatelné a vodou 
čistitelné látky. 

Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě 
architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů radiátorů 
korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně 
jako samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem na typ 
a vlastní design nábytku. 
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů 
a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů k fi nálnímu 
odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž. 
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Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Celomasivní provedení
Kolekci INDIVIDUAL vyrábíme z dvanácti ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké třešně, jasanu, dubu, buku, 
kanadského javoru, olše, zebrana, makasaru, wenge, palisandru a cedru.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku.
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 INDIVIDUAL

Kolekce Individual Vám poodhaluje zlomek možností zakázkové výroby 
na základě architektonických návrhů.



Povrchová úprava
Povrchová úprava vždy záleží na individuálním rozhodnutí investora, zda zvolí jednu ze třech prověřených povrchových úprav. 
A to:
• povrchová úprava kvalitním polyuretanovým lakem s vysokou odolností povrchu 
• povrchová úprava kvalitním lakem na vodní bázi 
• povrchová úprava směsí olejů a vosků

Úchytky a zdobné prvky
Nábytková kolekce INDIVIDUAL nemá žádný vyhraněný typ úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání investora. 
Úchytky jsou vždy vybírány od značkových výrobců HETTICH a TULIP. 
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Interiérové dveře – schody – kryty radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám nabízíme na základě architektonického návrhu výrobu interiérových dveří a krytů 
radiátorů korespondujících s designem nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý interiérový prvek stejně jako samotný kus nábytku, proto je často designován s ohledem 
na typ a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových dveří, krytů radiátorů a schodů je vlastní zaměření, příprava výrobních výkresů 
k fi nálnímu odsouhlasení investorem, výroba, doprava a montáž.
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Sklo a skleněné výplně
Na základě architektonického návrhu nebo  přání investora si lze vybrat ze široké škály skel, zahrunující:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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Postele – rošty – matrace
Veškeré vyráběné postele lze osadit pevným překližkovým roštem s nosností každé lamely 150 kg nebo celou řadou polohovatelných 
lamelových roštů včetně elektricky poháněných. Široký sortiment kvalitních zdravotních matrací a ucelený přehled nabídky kvalitních 
roštů naleznete v nabídce českého značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) patřící do naší výrobní skupiny. 
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Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police  – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem 
BLUM nebo HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
IN

D
IVID

U
AL

www.conifera.cz 243 

INDIVIDUAL



Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav 
stavebnicového typu (to znamená, že lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav 
se vyrábí v široké nabídce kvalitních potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě 
také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 

• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

• Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Typový plán
Kolekci netvoří žádný typový plán. Veškerý nábytek 
a interiérové vybavení se vyrábí na základě 
architektonického návrhu části nebo celého interiéru. 
Fotografi e interiérů nábytkové kolekce INDIVIDUAL slouží 
jako inspirace a podklad pro vlastní architektonický návrh.
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Celomasivní provedení
Kolekci INDIVIDUAL vyrábíme z dvanácti ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké třešně, jasanu, dubu, buku, kanadského 
javoru, olše, zebrana, makasaru, wenge, palisandru a cedru.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu 
a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční deska), 
přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku.
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Povrchová úprava
Povrchová úprava vždy záleží na individuálním rozhodnutí 
investora, zda zvolí jednu ze třech prověřených povrchových úprav. 
A to:
• povrchová úprava kvalitním polyuretanovým lakem s vysokou 

odolností povrchu 
• povrchová úprava kvalitním lakem na vodní bázi 
• povrchová úprava směsí olejů a vosků

Úchytky a zdobné prvky
Nábytková kolekce INDIVIDUAL nemá žádný vyhraněný 
typ úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání 
investora. Úchytky jsou vždy vybírány od značkových výrobců 
HETTICH a TULIP. 
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Sklo a skleněné výplně
Na základě architektonického návrhu nebo  přání investora si lze vybrat ze široké škály skel, zahrunující:
• veškerá barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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Nábytková řada českého 
exkluzivního nábytku 
CONIFERA®, nábytek vyrobený 
na základě návrhu fi remního 
architekta a zadání investora.

Czech exclusive furniture 
CONIFERA® – individual 
design provided by our corporate 
architect based on our client´s 
needs. 

Мебельная серия чешской 
эксклюзивной  мебели 
CONIFERA®, мебель 
изготовлена на основание  
проекта  фирменного 
архитектора и задания 
инвестора.



Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav 
stavebnicového typu (to znamená, že lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav 
se vyrábí v široké nabídce kvalitních potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě 
také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
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Interiérové dveře – schody – kryty 
radiátorů
V rámci ucelené interiérové dodávky Vám 
nabízíme na základě architektonického 
návrhu výrobu interiérových dveří a krytů 
radiátorů korespondujících s designem 
nábytku.
Vnitřní schodiště může vytvořit zajímavý 
interiérový prvek stejně jako samotný kus 
nábytku, proto je často designován s ohledem 
na typ a vlastní design nábytku.
Automatickou součástí dodávky interiérových 
dveří, krytů radiátorů a schodů je vlastní 
zaměření, příprava výrobních výkresů 
k fi nálnímu odsouhlasení investorem, výroba, 
doprava a montáž.

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
IN

D
IVID

U
AL

www.conifera.cz 253 

INDIVIDUAL



Vnitřní vybavení nábytku a kování
Vnitřní vybavení nábytku se vyrábí:
• Korpusy zásuvek  – z překližky
• Police  – z překližky
 – z dýhované laťovky
 – skleněné různých tlouštěk 

Kování:
Do všech nábytkových kolekcí českého exkluzivního nábytku CONIFERA® 
osazujeme výhradně luxusní značkové kování od fi rem BLUM nebo 
HETTICH.
Jedná se například o:
• kovové zásuvkové QUADRO pojezdy s dotahem 
• zátěžové kovové zásuvkové pojezdy
• kvalitní zátěžové dveřní kování pro posuvné dveře
• dveřní panty s integrovaným tlumením 
• dvoubodové kovové nosiče polic
• kvalitní kovové šatní tyče
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Desény Individual:
Jasan, kanadský javor, 
jasan bílá barva, buk 
na olši, buk na třešeň,olše, 
americká třešeň, americká 
třešeň tmavá, americký 
ořech, americký ořech 
tmavý, dub, dub tmavý, 
palisandr, bělěný jasan, 
wenge, zebrano, makasar

Patterns Individual:
Ash, Canadian maple, white 
ash, beech on alder, beech 
on cherry, alder, American 
cherry, dark American 
cherry, American walnut, 
dark American walnut, 
oak, dark oak, rosewood, 
bleached ash, wenge , 
zebrawood, macassar

Дизайны Individual:
Ясень,  канадский клён, 
ясень белого цвета, 
бук на черешню, бук на 
черешню, ольха, тёмная 
американская черешня, 
тёмный американский 
орех, дуб, тёмный дуб, 
палисандр,отбеленый 
ясень, венге, зебрано, 
макасар

INDIVIDUAL



Židle a čalouněný nábytek
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® 
(www.nabytek-montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí a látkou nebo kůží čalouněných sedacích souprav 
stavebnicového typu (to znamená, že lze sestavit libovolný rozměr a tvar). Vlastní čalounění židlí a sedacích souprav 
se vyrábí v široké nabídce kvalitních potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě 
také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
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Povrchová úprava
Povrchová úprava vždy záleží na individuálním rozhodnutí 
investora, zda zvolí jednu ze třech prověřených povrchových úprav. 
A to:
• povrchová úprava kvalitním polyuretanovým lakem s vysokou 

odolností povrchu 
• povrchová úprava kvalitním lakem na vodní bázi 
• povrchová úprava směsí olejů a vosků

Úchytky a zdobné prvky
Nábytková kolekce INDIVIDUAL nemá žádný vyhraněný typ 
úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání investora. 
Úchytky jsou vždy vybírány od značkových výrobců HETTICH 
a TULIP.  

Typový plán
Kolekci netvoří žádný typový plán. Veškerý nábytek 
a interiérové vybavení se vyrábí na základě 
architektonického návrhu části nebo celého interiéru. 
Fotografi e interiérů nábytkové kolekce INDIVIDUAL 
slouží jako inspirace a podklad pro vlastní 
architektonický návrh.
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Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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Nadstandartní služby
Celá kolekce českého exkluzivního nábytku CONIFERA® je spojena 
s exkluzivním servisem zahrnujícím:
• 3D grafi cké interiérové návrhy na základě podkladů investora 

ZDARMA
• Architektonické interiérové návrhy 
• Doprava nábytku ZDARMA
• Vynošení nábytku ZDARMA
• Vlastní montáž nábytku ZDARMA
• Likvidace přepravních obalů ZDARMA

Veškeré výše uvedené služby jsou zajištěny vlastním týmem:
• Kvalifi kovaných fi remních interiérových designérů
• Kvalifi kovaných řidičů a montážníků přímo z výrobního závodu
• Kvalifi kovaných výrobních dělníků 

Výroba probíhá v hlavním výrobním závodě INTERMONT s.r.o. 
Krucemburk patřící do výrobní skupiny INTERMONT s.r.o. 
a INTERLIGNUM a.s.
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Celomasivní provedení
Kolekci kuchyní českého exkluzivního nábytku CONIFERA® vyrábíme z dvanácti ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, 
americké třešně, jasanu, dubu, buku, kanadského javoru, olše, zebrana, makasaru, wenge, palisandru a cedru.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou 
stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční 
deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 
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Moderní kuchyň z běleného jasanu a prosklenými horními 
dveřmi z hliníkových profi lů, s okouzlující přírodní 
kamennou deskou a originálními úchytkami Miele.



NÁVRH / PROJECT / ПРОЕКТ
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CONIFERA A

Kuchyně se vyrábí 
na základě návrhu 
fi remního architekta 
a zadání investora.

Kitchens are 
manufactured on 
the basis of a design 
draft of our corporate 
architect following our 
investor´s needs. 

Кухни 
изготавливаются 
на основание 
плана фирменного 
архитектора. и 
задания инвестора. 



Kombinované materiálové provedení
Na základě přání investora lze provést nejrůznější materiálové změny respektive výměnu jednoho materiálu za druhý. 
A to například:
• Nepohledové korpusy spodních skříněk lze vyrobit z eko-dřevotřískové desky laminované s kvalitními, vysoce odolnými ABS 

hranami.
• Výměna jádra plošných dílců – místo laťovky ekonomicky příznivější eko-dřevotřísková deska.
• Přední pohledové plochy – kuchyňská dvířka lze vyrobit například ze:
 – SENOSANU tj. MDF desky pokryté silnou vrstvou AKRYLU, tvořící barevnou lesklou plochu 
 – lakovaných MDF desek
 – z kvalitních desénových laminovaných desek

REALIZACE
/ REALISATION
/ РЕАЛИЗАЦИЯ
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Kuchyně se vyrábí na základě návrhu 
fi remního architekta a zadání investora.

Kitchens are manufactured on the basis of a design draft 
of our corporate architect following our investor´s needs. 

Кухни изготавливаются на основание плана 
фирменного архитектора. и задания инвестора. 
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Barevnost – povrchová úprava
• Krásná kresba přírodních dřevin 

v nejrůznějších barevných úpravách. 
• Široká škála kvalitních desénových lamin 

v desénech:
 – dřevin
 – barev
 – dekorů
 – dekorů s nejrůznější tématikou
• Kolekce barevných lesklých akrylových 

materiálů s vysokou odolností povahou.
• Prakticky celý barevný vzorník  RAL kvalitních 

barev pro stříkané barevné povrchy. 

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
K
U
CH

YN
Ě

www.conifera.cz 265 

CONIFERA B

Krásný kulatý jídelní stůl s dýhou 
sesazenou tradičním způsobem.



Pracovní deska a obkladová deska
Co dělá kuchyň kuchyní? 
Samozřejmě pracovní deska, která jednoznačně umocní celkový dojem.
K exkluzivním kuchyním značky CONIFERA® nabízíme výhradně pracovní desky z přírodního a umělého kamene a obkladové desky 
z přírodního a umělého kamene a skla. 

Úchytky
Exkluzivní kuchyně CONIFERA® nemají žádný vyhraněný typ úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání investora. 
Úchytky jsou vybírány od značkových výrobců nábytkového kování HETTICH a TULIP.
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CONIFERA B

Moderní ořechová kuchyň s netradičně 
řešenými horními skříňkami.



Hliníkové rámečky
Moderní kuchyň si žádá moderní materiály a za ten lze jednoznačně považovat hliník. Hliníkové rámečky nejrůznějších tvarů 
a barev výrazným způsobem zvýrazňují vlastní moderní design kuchyně. 

Sklo a skleněné výplně
Na základě architektonického návrhu nebo přání investora si lze vybrat ze široké škály skel zahrnující:
• veškeré barevná provedení skel
• pískovaná a dekorativní skla
• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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CONIFERA B



Spotřebiče
Nabídka vestavných a samostatně stojících spotřebičů zahrnuje značky Miele, Siemens, AEG, Elektrolux mnoho dalších. Volba spotřebiče 
je vždy na samotném investorovi.

Dřez – baterie – odsávání
Dřezy, baterie a odsávání nabízíme od renomované fi rmy FRANKE, FABER a ELICA.
Nabídka zahrnuje:
• nerezové dřezy
• granitové dřezy
• dřezové baterie nerezové

• dřezové baterie granitové
• dřezové baterie se sprchou
• odsavače par vestavné

• odsavače par komínové
• odsavače par s vnitřním 

odtahem

• drtiče odpadů

Vlastní výběr samozřejmě závisí na architektonickém řešení celé kuchyně a funkčních požadavcích investora.
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CONIFERA C Velká moderní a nadčasová kuchyň z Makasaru 
s kontrastní bílou pracovní deskou z umělého kamene.



Kuchyně se vyrábí na základě návrhu 
fi remního architekta a zadání investora.

Kitchens are manufactured on the basis of a design draft 
of our corporate architect following our investor´s needs. 

Кухни изготавливаются на основание плана 
фирменного архитектора и задания инвестора. 

Podsvícení, elektrické zásuvky
Osvětlení v kuchyni je samozřejmě důležité nejen z hlediska 
praktického, ale i estetického. Podsvícení LED páskem, 
umístěným ve spodní části horních skříněk dostáváme přímo 
ideálně osvětlenou pracovní plochu. Osvětlení prosklených 
skříněk je ideální varianta pro zvýraznění vlastního designu 
kuchyně. Za vhodné řešení považujeme umístění všech 
elektrických zásuvek ve spodní části horních skříněk, neboť 
neručí celkový optický vjem. Krásnému a příjemnému 
nepřímému osvětlení lze docílit poosvětlením soklu ve spodní 
části kuchyně.
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Sokl
Sokl kuchyně je právem považován za ryze 
praktickou součást kuchyně, často v něm 
bývají osazeny ventilační – odvětrávací otvory 
– průduchy či nasávání centrálního vysavače. 
Z materiálového hlediska zpravidla volíme mezi 
soklem „nerezovým“, soklem kamenným nebo 
soklem vyrobeným ze s tejného materiálu jako 
kuchyň. Samozřejmostí je, že každý sokl lze 
z důvodu údržby odnímat.
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Odvětrávání spotřebičů
a zakrytí výdechů klimatizace
Vestavné kuchyňské spotřebiče jako je 
lednice, mrazák, mikrovlnná trouba, parní 
trouba, kávovar je nutné odvětrávat dle 
požadavků každého výrobce daných vestavných 
spotřebičů. Zakrytí těchto odvětrávacích 
otvorů a klimatizačních výdechů zpravidla 
řešíme estetickými dřevěnými, hliníkovými 
nebo nerezovými mřížkami v souladu 
s architektonickým návrhem. 

Provedení barových pultů, 
pracovních pultů a ostrůvků
Přibližně u 80% kuchyní je jejich nedílnou 
současní barový či pracovní pult nebo ostrůvek, 
jejich provedení a konstrukce je vzhledem 
ke své originalitě vždy rozdílná dává celé 
kuchyni jednoznačně punc kuchyně designově 
výjimečné, vyrobené na míru.
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Celomasivní provedení
Kolekci kuchyní českého exkluzivního nábytku CONIFERA® vyrábíme z dvanácti ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké 
třešně, jasanu, dubu, buku, kanadského javoru, olše, zebrana, makasaru, wenge, palisandru a cedru.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu 
a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka (překližovaná celomasivní konstrukční deska), 
přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního celomasivního nábytku. 
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Kuchyně se vyrábí na základě 
návrhu fi remního architekta 
a zadání investora.

Kitchens are manufactured 
on the basis of a design draft 
of our corporate architect 
following our investor´s 
needs. 

Кухни изготавливаются 
на основание плана 
фирменного архитектора и 
задания инвестора. 

Kombinované 
materiálové provedení
Na základě přání investora lze provést 
nejrůznější materiálové změny respektive 
výměnu jednoho materiálu za druhý. 
A to například:
• Nepohledové korpusy spodních skříněk 

lze vyrobit z eko-dřevotřískové desky 
laminované s kvalitními, vysoce odolnými 
ABS hranami.

• Výměna jádra plošných dílců – místo 
laťovky ekonomicky příznivější eko-
dřevotřísková deska.

• Přední pohledové plochy – kuchyňská dvířka 
lze vyrobit například ze:

 –  SENOSANU tj. MDF desky 
pokryté silnou vrstvou 
AKRYLU, tvořící barevnou 
lesklou plochu 

 – lakovaných mdf desek
 –  z kvalitních desénových 

laminovaných desek

REALIZACE / REALISATION 
/ РЕАЛИЗАЦИЯ

NÁVRH / PROJECT / ПРОЕКТ
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Židle a stoly
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí. Vlastní čalounění židlí nabízíme v široké nabídce kvalitních potahových látek 
a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
Krásnou kuchyň by měla zcela jednoznačně doplňovat i krásná jídelna, které samozřejmě vévodí majestátní jídelní stůl pro celou 
rodinu. Rozměry, tvary, použité materiály pro výrobu jídelních stolů nemají žádná omezení včetně široké nabídky značkového kování – 
rozkládacích mechanismů pro kvalitní a pevné rozkládací jídelní stoly.
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CONIFERA D

Velký jídelní stůl se skleněnou deskou 
a robustní stolovou konstrukcí.



Barevnost – povrchová úprava
• Krásná kresba přírodních dřevin v nejrůznějších barevných úpravách. 
• Široká škála kvalitních desénových lamin v desénech:
 – dřevin
 – barev
 – dekorů
 – dekorů s nejrůznější tématikou
• Kolekce barevných lesklých akrylových materiálů s vysokou odolností povahou.
• Prakticky celý barevný vzorník  RAL kvalitních barev pro stříkané barevné 

povrchy. 
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Pracovní deska a obkladová deska
Co dělá kuchyň kuchyní? 
Samozřejmě pracovní deska, která jednoznačně umocní 
celkový dojem.
K exkluzivním kuchyním značky CONIFERA® nabízíme výhradně pracovní 
desky z přírodního a umělého kamene a obkladové desky z přírodního a umělého 
kamene a skla. 

REALIZACE / REALISATION / РЕАЛИЗАЦИЯ

Krása americké třešně a přírodního kamene dává naplno vyniknout exkluzivní kuchyni 
vyrobené přímo na míru.
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Úchytky
Exkluzivní kuchyně CONIFERA® nemají žádný vyhraněný 
typ úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání 
investora. Úchytky jsou vybírány od značkových výrobců 
nábytkového kování HETTICH a TULIP.

Hliníkové rámečky
Moderní kuchyň si žádá moderní materiály a za ten lze 
jednoznačně považovat hliník. Hliníkové rámečky nejrůznějších 
tvarů a barev výrazným způsobem zvýrazňují vlastní moderní 
design kuchyně. 

Sklo a skleněné výplně
Na základě architektonického návrhu nebo přání investora si lze 
vybrat ze široké škály skel zahrnující:
• veškeré barevná 

provedení skel
• pískovaná 

a dekorativní skla
• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

NÁVRH / PROJECT / ПРОЕКТ
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Spotřebiče
Nabídka vestavných a samostatně stojících spotřebičů 
zahrnuje značky Miele, Siemens, AEG, Elektrolux mnoho dalších. 
Volba spotřebiče je vždy na samotném investorovi.

Dřez – baterie – odsávání
Dřezy, baterie a odsávání nabízíme od renomované fi rmy FRANKE, 
FABER a ELICA.

Nabídka zahrnuje:
• nerezové dřezy
• granitové dřezy
• dřezové baterie nerezové
• dřezové baterie granitové
• dřezové baterie se sprchou

• odsavače par vestavné
• odsavače par komínové
• odsavače par s vnitřním 

odtahem
• drtiče odpadů

Vlastní výběr samozřejmě závisí na architektonickém řešení celé 
kuchyně a funkčních požadavcích investora. 
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Krásný kulatý jídelní stůl s válcovou nohou z americké 
třešně obklopený elegantními židlemi BETA.
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Podsvícení, elektrické zásuvky
Osvětlení v kuchyni je samozřejmě důležité nejen z hlediska 
praktického, ale i estetického. Podsvícení LED páskem, 
umístěným ve spodní části horních skříněk dostáváme 
přímo ideálně osvětlenou pracovní plochu. Osvětlení 
prosklených skříněk je ideální varianta pro zvýraznění 
vlastního designu kuchyně. Za vhodné řešení považujeme 
umístění všech elektrických zásuvek ve spodní části horních 
skříněk, neboť neručí celkový optický vjem. Krásnému 
a příjemnému nepřímému osvětlení lze docílit poosvětlením 
soklu ve spodní části kuchyně.
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Sokl
Sokl kuchyně je právem považován za ryze praktickou součást kuchyně, často v něm 
bývají osazeny ventilační – odvětrávací otvory – průduchy či nasávání centrálního 
vysavače. Z materiálového hlediska zpravidla volíme mezi soklem „nerezovým“, soklem 
kamenným nebo soklem vyrobeným ze s tejného materiálu jako kuchyň. Samozřejmostí je, 
že každý sokl lze z důvodu údržby odnímat.

Odvětrávání spotřebičů a zakrytí výdechů klimatizace
Vestavné kuchyňské spotřebiče jako je lednice, mrazák, mikrovlnná trouba, parní 
trouba, kávovar je nutné odvětrávat dle požadavků každého výrobce daných vestavných 
spotřebičů. Zakrytí těchto odvětrávacích otvorů a klimatizačních výdechů zpravidla 
řešíme estetickými dřevěnými, hliníkovými nebo nerezovými mřížkami v souladu 
s architektonickým návrhem.

Konzervativní kuchyň z americké třešně s krásnou 
nazelenalou žulovou obkladovou a pracovní deskou.
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Provedení barových pultů, pracovních pultů a ostrůvků
Přibližně u 80% kuchyní je jejich nedílnou současní barový či pracovní pult nebo ostrůvek, jejich provedení a konstrukce je vzhledem 
ke své originalitě vždy rozdílná dává celé kuchyni jednoznačně punc kuchyně designově výjimečné, vyrobené na míru.

Židle a stoly
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí. Vlastní čalounění židlí nabízíme v široké nabídce kvalitních potahových látek 
a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
Krásnou kuchyň by měla zcela jednoznačně doplňovat i krásná jídelna, které samozřejmě vévodí majestátní jídelní stůl pro celou 
rodinu. Rozměry, tvary, použité materiály pro výrobu jídelních stolů nemají žádná omezení včetně široké nabídky značkového kování – 
rozkládacích mechanismů pro kvalitní a pevné rozkládací jídelní stoly. 
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Kuchyně se vyrábí na základě 
návrhu fi remního architekta 
a zadání investora.

Kitchens are manufactured on 
the basis of a design draft of our 
corporate architect  following our 
investor´s needs. 

Кухни изготавливаются на 
основание плана фирменного 
архитектора и задания 
инвестора. 
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Mikuláše Střely 191, 
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tel.: +420 777 745 238
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Podsvícení, elektrické zásuvky
Osvětlení v kuchyni je samozřejmě důležité nejen z hlediska praktického, ale i estetického. Podsvícení LED páskem, umístěným ve spodní 
části horních skříněk dostáváme přímo ideálně osvětlenou pracovní plochu. Osvětlení prosklených skříněk je ideální varianta pro 
zvýraznění vlastního designu kuchyně. Za vhodné řešení považujeme umístění všech elektrických zásuvek ve spodní části horních skříněk, 
neboť neručí celkový optický vjem. Krásnému a příjemnému nepřímému osvětlení lze docílit poosvětlením soklu ve spodní části kuchyně.
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Židle a stoly
Napříč nabízeným sortimentem 
českého exkluzivního nábytku 
CONIFERA® a značkového nábytku 
MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené 
nabídky dřevěných židlí. Vlastní 
čalounění židlí nabízíme v široké 
nabídce kvalitních potahových látek 
a přírodních hovězích kůží. Součástí 
nabídky jsou samozřejmě také 
omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
Krásnou kuchyň by měla zcela 
jednoznačně doplňovat i krásná 
jídelna, které samozřejmě vévodí 
majestátní jídelní stůl pro celou 
rodinu. Rozměry, tvary, použité 
materiály pro výrobu jídelních 
stolů nemají žádná omezení včetně 
široké nabídky značkového kování 
– rozkládacích mechanismů pro 
kvalitní a pevné rozkládací jídelní 
stoly.

Jídelní stůl z amerického ořechu.

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
K
U
CH

YN
Ě

www.conifera.cz 289 

CONIFERA G



Spotřebiče
Nabídka vestavných 
a samostatně stojících 
spotřebičů 
zahrnuje značky 
Miele, Siemens, AEG, 
Elektrolux mnoho 
dalších. Volba spotřebiče 
je vždy na samotném 
investorovi.

investora. 

Dřez – baterie – odsávání
Dřezy, baterie a odsávání nabízíme od renomované fi rmy FRANKE, FABER a ELICA.
Nabídka zahrnuje:
• nerezové dřezy
• granitové dřezy
• dřezové baterie nerezové
• dřezové baterie granitové
• dřezové baterie se sprchou

• odsavače par vestavné
• odsavače par komínové
• odsavače par s vnitřním odtahem
• drtiče odpadů

Vlastní výběr samozřejmě závisí na architektonickém řešení celé kuchyně a funkčních požadavcích 
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CONIFERA H Designově čistá kuchyň z olše a pracovní 
deskou z bílého umělého kamene.



Podsvícení, elektrické zásuvky
Osvětlení v kuchyni je samozřejmě důležité nejen z hlediska 
praktického, ale i estetického. Podsvícení LED páskem, umístěným 
ve spodní části horních skříněk dostáváme přímo ideálně 
osvětlenou pracovní plochu. Osvětlení prosklených skříněk je 
ideální varianta pro zvýraznění vlastního designu kuchyně. 
Za vhodné řešení považujeme umístění všech elektrických zásuvek 
ve spodní části horních skříněk, neboť neručí celkový optický 
vjem. Krásnému a příjemnému nepřímému osvětlení lze docílit 
poosvětlením soklu ve spodní části kuchyně.
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Sokl
Sokl kuchyně je právem považován za ryze praktickou součást kuchyně, často v něm bývají osazeny ventilační – odvětrávací otvory – 
průduchy či nasávání centrálního vysavače. Z materiálového hlediska zpravidla volíme mezi soklem „nerezovým“, soklem kamenným nebo 
soklem vyrobeným ze s tejného materiálu jako kuchyň. Samozřejmostí je, že každý sokl lze z důvodu údržby odnímat.

Odvětrávání spotřebičů a zakrytí výdechů klimatizace
Vestavné kuchyňské spotřebiče jako je lednice, mrazák, mikrovlnná trouba, parní trouba, kávovar je nutné odvětrávat dle požadavků 
každého výrobce daných vestavných spotřebičů. Zakrytí těchto odvětrávacích otvorů a klimatizačních výdechů zpravidla řešíme estetickými 
dřevěnými, hliníkovými nebo nerezovými mřížkami v souladu s architektonickým návrhem.
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Provedení barových pultů, pracovních pultů a ostrůvků
Přibližně u 80% kuchyní je jejich nedílnou současní barový či pracovní pult nebo ostrůvek, jejich provedení a konstrukce je vzhledem 
ke své originalitě vždy rozdílná dává celé kuchyni jednoznačně punc kuchyně designově výjimečné, vyrobené na míru.

Židle a stoly
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního nábytku CONIFERA® a značkového nábytku MONTERO® (www.nabytek-
montero.cz) si lze vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí. Vlastní čalounění židlí nabízíme v široké nabídce kvalitních potahových látek 
a přírodních hovězích kůží. Součástí nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou čistitelné látky. 
Krásnou kuchyň by měla zcela jednoznačně doplňovat i krásná jídelna, které samozřejmě vévodí majestátní jídelní stůl pro celou 
rodinu. Rozměry, tvary, použité materiály pro výrobu jídelních stolů nemají žádná omezení včetně široké nabídky značkového kování – 
rozkládacích mechanismů pro kvalitní a pevné rozkládací jídelní stoly. 
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Kuchyně se vyrábí na základě návrhu fi remního architekta 
a zadání investora.

Kitchens are manufactured on the basis of a design draft of 
our corporate architect  following our investor´s needs. 

Кухни изготавливаются на основание плана 
фирменного архитектора и задания инвестора. 
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Barevnost – povrchová úprava
• Krásná kresba přírodních dřevin v nejrůznějších barevných 

úpravách. 
• Široká škála kvalitních desénových lamin v desénech:
 – dřevin
 – barev
 – dekorů
 – dekorů s nejrůznější tématikou
• Kolekce barevných lesklých akrylových materiálů s vysokou 

odolností povahou.
• Prakticky celý barevný vzorník  RAL kvalitních barev pro 

stříkané barevné povrchy. 
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Pracovní deska a obkladová deska
Co dělá kuchyň kuchyní? 
Samozřejmě pracovní deska, která jednoznačně umocní celkový 
dojem.
K exkluzivním kuchyním značky CONIFERA® nabízíme výhradně 
pracovní desky z přírodního a umělého kamene a obkladové desky 
z přírodního a umělého kamene a skla. 

Úchytky
Exkluzivní kuchyně CONIFERA® nemají žádný vyhraněný typ 
úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání investora. 
Úchytky jsou vybírány od značkových výrobců nábytkového kování 
HETTICH a TULIP.
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Moderní kuchyň v bílo – ořechovém provedení s bí-
lou pracovní deskou z umělého kamene.



Hliníkové rámečky
Moderní kuchyň si žádá moderní materiály a za ten lze 
jednoznačně považovat hliník. Hliníkové rámečky nejrůznějších 
tvarů a barev výrazným způsobem zvýrazňují vlastní moderní 
design kuchyně. 

Sklo a skleněné výplně
Na základě architektonického návrhu nebo přání investora si lze 
vybrat ze široké škály skel zahrnující:
• veškeré barevná provedení 

skel
• pískovaná a dekorativní 

skla

• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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Spotřebiče
Nabídka vestavných a samostatně stojících spotřebičů zahrnuje značky Miele, Siemens, AEG, Elektrolux mnoho dalších. Volba spotřebiče 
je vždy na samotném investorovi.

Dřez – baterie – odsávání
Dřezy, baterie a odsávání nabízíme od renomované fi rmy FRANKE, FABER a ELICA.
Nabídka zahrnuje:
• nerezové dřezy
• granitové dřezy
• dřezové baterie nerezové

• dřezové baterie granitové
• dřezové baterie se sprchou
• odsavače par vestavné

• odsavače par komínové
• odsavače par s vnitřním 

odtahem

• drtiče odpadů

Vlastní výběr samozřejmě závisí na architektonickém řešení celé kuchyně a funkčních požadavcích investora.
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Podsvícení, elektrické zásuvky
Osvětlení v kuchyni je samozřejmě důležité nejen z hlediska praktického, ale i estetického. Podsvícení LED páskem, umístěným 
ve spodní části horních skříněk dostáváme přímo ideálně osvětlenou pracovní plochu. Osvětlení prosklených skříněk je ideální 
varianta pro zvýraznění vlastního designu kuchyně. Za vhodné řešení považujeme umístění všech elektrických zásuvek ve spodní 
části horních skříněk, neboť neručí celkový optický vjem. Krásnému a příjemnému nepřímému osvětlení lze docílit poosvětlením 
soklu ve spodní části kuchyně.

Sokl
Sokl kuchyně je právem považován za ryze praktickou součást kuchyně, často v něm bývají osazeny ventilační – odvětrávací otvory – 
průduchy či nasávání centrálního vysavače. Z materiálového hlediska zpravidla volíme mezi soklem „nerezovým“, soklem kamenným 
nebo soklem vyrobeným ze s tejného materiálu jako kuchyň. Samozřejmostí je, že každý sokl lze z důvodu údržby odnímat.
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Kuchyně se vyrábí na základě návrhu fi remního architekta 
a zadání investora.
Kitchens are manufactured on the basis of a design draft 
of our corporate architect following our investor´s needs. 
Кухни изготавливаются на основание плана  фирменного 
архитектора и задания инвестора.  
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Secesní kuchyň, vyrobená z americké třešně a pracovní 
deskou z přírodního kamene, splňuje veškeré soudobé 
požadavky.



Celomasivní provedení
Kolekci kuchyní českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA® vyrábíme z dvanácti 
ušlechtilých dřevin a to amerického 
ořechu, americké třešně, jasanu, dubu, 
buku, kanadského javoru, olše, zebrana, 
makasaru, wenge, palisandru a cedru.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná 
o dýhované provedení s masivními 
nákližky a rámy, které zaručuje velkou 
rozměrovou stabilitu a konstrukční 
pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka 
(celomasivní konstrukční deska) nebo 
překližka (překližovaná celomasivní 
konstrukční deska), přesně tak, jak 
stanovovaly tradiční výrobní postupy již 
před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to 
nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu 
kvalitního celomasivního nábytku. 

Kombinované 
materiálové provedení
Na základě přání investora lze provést 
nejrůznější materiálové změny respektive 
výměnu jednoho materiálu za druhý. 
A to například:
• Nepohledové korpusy spodních skříněk 

lze vyrobit z eko-dřevotřískové desky 
laminované s kvalitními, vysoce 
odolnými ABS hranami.

• Výměna jádra plošných dílců – místo 
laťovky ekonomicky příznivější eko-
dřevotřísková deska.

• Přední pohledové plochy – kuchyňská 
dvířka lze vyrobit například ze:

 –  SENOSANU tj. MDF desky 
pokryté silnou vrstvou 
AKRYLU, tvořící barevnou 
lesklou plochu 

 – lakovaných mdf desek
 –  z kvalitních desénových 

laminovaných desek

NÁVRH / PROJECT / ПРОЕКТ
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Barevnost – povrchová úprava
• Krásná kresba přírodních dřevin v nejrůznějších barevných úpravách. 
• Široká škála kvalitních desénových lamin v desénech:
 – dřevin
 – barev
 – dekorů
 – dekorů s nejrůznější tématikou
• Kolekce barevných lesklých akrylových materiálů s vysokou odolností povahou.
• Prakticky celý barevný vzorník  RAL kvalitních barev pro stříkané barevné povrchy. 
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Úchytky
Exkluzivní kuchyně CONIFERA® nemají žádný vyhraněný typ 
úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání investora. 
Úchytky jsou vybírány od značkových výrobců nábytkového kování 
HETTICH a TULIP.

Hliníkové rámečky
Moderní kuchyň si žádá moderní materiály a za ten lze jednoznačně 
považovat hliník. Hliníkové rámečky nejrůznějších tvarů a barev 
výrazným způsobem zvýrazňují vlastní moderní design kuchyně. 

Sklo a skleněné výplně
Na základě architektonického návrhu nebo přání investora si lze 
vybrat ze široké škály skel zahrnující:
• veškeré barevná 

provedení skel
• pískovaná 

a dekorativní skla

• fazetová skla
• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla

Pracovní deska a obkladová deska
Co dělá kuchyň kuchyní? 
Samozřejmě pracovní deska, která jednoznačně umocní 
celkový dojem.
K exkluzivním kuchyním značky CONIFERA® nabízíme 
výhradně pracovní desky z přírodního a umělého kamene 
a obkladové desky z přírodního a umělého kamene a skla. 

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
K
U
CH

YN
Ě

www.conifera.cz 305 

CONIFERA M



Celomasivní provedení
Kolekci kuchyní českého exkluzivního nábytku CONIFERA® vyrábíme 
z dvanácti ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké 
třešně, jasanu, dubu, buku, kanadského javoru, olše, zebrana, 
makasaru, wenge, palisandru a cedru.
Z konstrukčních důvodů se vždy jedná o dýhované provedení s masivními 
nákližky a rámy, které zaručuje velkou rozměrovou stabilitu a konstrukční pevnost. 
Jádro všech plošných dílců tvoří laťovka (celomasivní konstrukční deska) nebo překližka 
(překližovaná celomasivní konstrukční deska), přesně tak, jak stanovovaly tradiční výrobní postupy 
již před více jak sto lety.
Tradiční a léty ověřená konstrukce je to nejlepší, co lze zvolit při výrobě opravdu kvalitního 
celomasivního nábytku. 

makasaru, wenge, palisandru a cedru.

Celomasivní provedení
Kolekci kuchyní českého exkluzivního nábytku CONIFERA® vyrábíme 
z dvanácti ušlechtilých dřevin a to amerického ořechu, americké 
třešně, jasanu, dubu, buku, kanadského javoru, olše, zebrana, 
makasaru, wenge, palisandru a cedru.

NÁVRH / PROJECT / ПРОЕКТ
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Kombinované materiálové provedení
Na základě přání investora lze provést nejrůznější materiálové změny respektive výměnu jednoho materiálu za druhý. 
A to například:
• Nepohledové korpusy spodních skříněk lze vyrobit z eko-dřevotřískové desky laminované s kvalitními, vysoce odolnými ABS 

hranami.
• Výměna jádra plošných dílců – místo laťovky ekonomicky příznivější eko-dřevotřísková deska.
• Přední pohledové plochy – kuchyňská dvířka lze vyrobit například ze:
 – SENOSANU tj. MDF desky pokryté silnou vrstvou AKRYLU, tvořící barevnou lesklou plochu 
 – lakovaných MDF desek
 – z kvalitních desénových laminovaných desek

REALIZACE / REALISATION / РЕАЛИЗАЦИЯ
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Konzervativní designové pojetí kuchyně vycháze-
jící z kolekce Antiqua v americké pinii a pracov-
ní deskou z přírodního kamene.
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Barevnost – povrchová úprava
• Krásná kresba přírodních dřevin 

v nejrůznějších barevných úpravách. 
• Široká škála kvalitních desénových 

lamin v desénech:
 – dřevin
 – barev
 – dekorů
 – dekorů s nejrůznější tématikou
• Kolekce barevných lesklých 

akrylových materiálů s vysokou 
odolností povahou.

• Prakticky celý barevný vzorník  RAL 
kvalitních barev pro stříkané barevné 
povrchy. 

Český exkluzivní nábytek / Czech exclusive furniture / Чешская эксклюзивная мебель
K
U
CH

YN
Ě

www.conifera.cz 309 

CONIFERA N



Židle a stoly
Napříč nabízeným sortimentem českého exkluzivního 
nábytku CONIFERA® a značkového nábytku 
MONTERO® (www.nabytek-montero.cz) si lze 
vybrat z ucelené nabídky dřevěných židlí. Vlastní 
čalounění židlí nabízíme v široké nabídce kvalitních 
potahových látek a přírodních hovězích kůží. Součástí 
nabídky jsou samozřejmě také omyvatelné a vodou 
čistitelné látky. 
Krásnou kuchyň by měla zcela jednoznačně doplňovat 
i krásná jídelna, které samozřejmě vévodí majestátní 
jídelní stůl pro celou rodinu. Rozměry, tvary, použité 
materiály pro výrobu jídelních stolů nemají žádná 
omezení včetně široké nabídky značkového kování 
– rozkládacích mechanismů pro kvalitní a pevné 
rozkládací jídelní stoly.
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CONIFERA NVelký rozkládací jídelní stůl pro 8 až 14 osob 
z kolekce Antiqua spolu s originálními židlemi.
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Projekt kuchyně 
/ Kitchen project / Проект кухни

Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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showroom Průhonice-Čestlice 
e-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

tel.: +420 777 745 204

výrobní závod / manufacturing plant
/ завод по производству

Mikuláše Střely 191, Krucemburk
e-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz 

tel.: +420 777 745 238

CONIFERA servis CZ EN RU

Veškeré vyobrazené typové plány jsou orientační, tzn. jakáko-
liv úprava rozměrů či designu je možná na základě konzultace 
s našimi fi remními specialisty nebo fi remním architektem.

Výroba jakéhokoliv atypického provedení je automatickou sou-
částí nabídky.

Moderní či tradiční designové pojetí kuchyní vytváří z každého 
ekluzivního interiéru hodnotný celek.

Dokonalost interiérů dotváří dodávka dveří a obložek, krytů ra-
diátorů či obložení stěn a okenních rámů. Finální podoba těchto 
prvků vzniká ve spolupráci s fi remním architektem.

U všech nábytkových kolekcí českého značkového exkluziv-
ního nábytku CONIFERA® poskytujeme dopravu a montáž 
kvalifi kovanými pracovníky přímo z výroby ZDARMA.

Součástí poskytovaných služeb je i nabídka interiérových 
návrhů od firemního architekta. Více informací Vám rádi 
poskytnou naši firemní specialisté v showroomu v Průho-
nicích-Čestlicích.

All type plans shown are approximate, i.e. any size or design 
change is possible based on consultation with our corporate 
specialist or corporate architect.

Manufacture of any atypical design is automatically part of 
our offer.

Modern or traditional kitchen design makes every exclusive 
interior a rewarding whole.

The perfect interior is completed with a a supply of doors and 
casings, radiator covers or wall and window frame paneling. 
The fi nal form of these elements is created in cooperation with 
our corporate architect. 

We provide our customers with FREE delivery and assembly 
services on complete assortment of the Czech exclusive de-
signer furniture CONIFERA® executed by our qualifi ed per-
sonnel. 

Provided services include also an offer of interior design 
concept by our corporate architect. For more information 
please contact our corporate specialists in the showroom in 
Průhonice-Čestlice

Какие-либо изображённые типовые планы являются при-
близительными, то есть возможны кикие-либо исправления 
размеров или дизайна по согласованию с нашим корпора-
тивными специалистом или корпоративным архитектором.
Производство какого-либо нестандартного оформления яв-
ляется автоматически частью предложения.
Современная или традиционная концепция дизайна кухни 
делает каждый эксклюзивный интерьер ценным целым.
Совершенство интерьера завершает установка дверей и кося-
ков, крышки радиатора или же стены и оконные рамы. Окон-
чательный вид этих элементов создается в сотрудничестве с 
архитектором компании.
У всей коллекции мебели эксклюзивного чешского бренда 
CONIFERA® обеспечиваем транспор тировку и монтаж ква-
лифицированными специалистами непосредственно с заво-
да БЕСПЛАТНО.
Также предлагаем дизайн интерьера от нашего корпоратив-
ного архитектора. Для получения дополнительной инфор-
мации обращайтесь к нашим специалистам в showroomu в 
Пругоницах-Честлицах.



Realizace kuchyně 
/ Kitchen realization / Реализация кухни
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Pracovní deska a obkladová deska
Co dělá kuchyň kuchyní? Samozřejmě pracovní deska, která 
jednoznačně umocní celkový dojem.
K exkluzivním kuchyním značky CONIFERA® nabízíme výhradně 
pracovní desky z přírodního a umělého kamene a obkladové desky 
z přírodního a umělého kamene a skla. 

Úchytky
Exkluzivní kuchyně CONIFERA® nemají žádný vyhraněný typ 
úchytky, vždy záleží na architektonickém návrhu či přání investora. 
Úchytky jsou vybírány od značkových výrobců nábytkového kování 
HETTICH a TULIP.
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Nadčasový rámečkový design kuchyně v provedení 
americká třešeň a pracovní desky z přírodního kamene.



Hliníkové rámečky
Moderní kuchyň si žádá moderní materiály a za ten lze 
jednoznačně považovat hliník. Hliníkové rámečky nejrůznějších 
tvarů a barev výrazným způsobem zvýrazňují vlastní moderní 
design kuchyně. 

Sklo a skleněné výplně
Na základě architektonického návrhu nebo přání investora si lze 
vybrat ze široké škály skel zahrnující:
• veškeré barevná 

provedení skel
• pískovaná 

a dekorativní 
skla

• fazetová skla

• bezpečnostní skla
• vitráže
• malovaná skla
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