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Nábytkářská fi rma MONARC byla založena  
v roce1991. Název  vznikl zkrácením našeho sloganu 
Moderní Nábytek, Rozumné Ceny. 

Věříme že Vás náš sortiment zaujme a  zvážite  
možnost  spolupráce s naší fi rmou. 

Krátké  dodací  lhůty, rozumná cena, kvalita, široký  
sortiment, výroba atypů a doprava po celé ČR, to  
jsou hlavní důvody proč spolupracovat právě  s námi.



BONUS je moderní nábytkový systém, který svým 
designem, variabilností a funkčností uspokojí náročného 
zákazníka. BONUS je vhodný k vybavení obývacích 
pokojů.

Umožní Vám vytvořit moderní sestavu podle vašich 
představ, při zachování současných trendů.

Základní řadu lze na přání doplnit o výrobu atypických 
prvků. Použité materiály splňují zdravotní normy.

Nábytek se vyrábí ve dvou variantách , které se liší 
provedením čelních ploch: 

BONUS: čelní plochy jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky 
olepené 2 mm ABS hranou. 

BONUS PLUS: čelní plochy jsou vyrobeny z MDF desky 
ozdobně frézované a zalisované folií.

Korpusy jsou vyrobeny z 18 mm laminované dřevotřísky. 
Všechny hrany jsou  olepeny  odolnou 0,5 mm ABS hranou. 

Zásuvky jsou osazeny kovovými plnovýsuvy od fi rmy SH 
SYSTEM HOLZ. 
Všechny prvky jsou dodávány ve smontovaném stavu.
Skříňky jsou opatřeny rektifi kačními nožičkami výšky 100 mm, 

které umožní dorovnání nábytku i na nerovné podlaze. 

Dvířka jsou osazena klipovými závěsy od fi rmy SH 
SYSTEM HOLZ.
Dvířka jsou standardně dodávána se svislou kresbou 
let, čela  s kresbou vodorovnou.

Rámy skel jsou standardně dodávány v provedení 
lamino (BONUS) nebo prolis (BONUS PLUS). Na přání 
je možno sklo zasadit do ALU rámu.  

Krycí desky skříněk a pracovní desky stolků jsou 
vyrobeny z 25 mm laminované dřevotřísky





Interiér obývacího pokoje v odlehčeném stylu 
je výsledkem vhodně kombinovaných materiálů 

a čistého designu. Jednotlivé části sestavy propojují 
s citem aplikované hliníkové prvky.

Svěží inspirace

Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

bříza  světlá limetka + ALU rámy S4 – 224 AL + D6 – 96 AL pave



Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

akát akát S1 – 432 AL matelux

policová knihovna nabízí uložení knih citlivým způsobem na maximálně 
exponovaném místě obývacího pokoje. 

Lehká a variabilní 







Skromně co do prostoru a elegantně co do provedení působí tato sestava nízkých skříněk střídající detail 
plných i prosklených dvířek. 

Lineární design je podtržen vertikálně i horizontálně použitými prodlouženými úchytkami.  

Účelná a nenápadná

Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

bříza  světlá   prolis M16 bříza + ALU rámy S1 – 432 AL matelux



Takovým dojmem působí sestava nábytku v tmavém 
elegantním provedení. 

Oblíbený dezén ořechu dijon je zde doplněn decentně 
vsazenými úchytkami.  

Korpus Čelní  plochy Úchytky 

ořech  dijon   prolis M16 ořech dijon S5 – 160 SAT

Útulná i exotická





Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

portofi no  prolis M16 portofi no + ALU rám D2 – 160 SAT matelux

Nelze si představit, že by sem nepatřil. 

Solitér v provedení portofi no doplněný 
hliníkovým rámem se stěnou splývá více 

než dokonale. 

Ukryje vše potřebné při minimálním nároku 
na prostor. 

Štíhlý
a nekompromisní



Světlý odstín hrušně v kombinaci s horizontálními 
ALU úchytkami a matným sklem dává tomuto solitéru 

téměř panensky čistý vzhled. 

Díky praktickým zásuvkám jsou uložené relikvie 
vždy po ruce. 

Čistý a praktický

Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

hrušeň  hrušeň + ALU rám S1 – 320 AL pave





Kombinací nízkých a zavěšených skříněk této 
sestavy lze docílit osobitého vzhledu 

obývacího pokoje. 

Symetrické uspořádání 
zde přímo evokuje pozitivní energii. 

Jednoduchá 
i smyslná 

Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

jabloň planá   prolis M16 divoká jabloň C2 – 192 SAT matelux



Odstínově sladěná kombinace krémové 
smetany a tmavě čokoládového korpusu vybízí k posezení s přáteli nad šálkem dobré kávy. 

Harmonická a uklidňující

Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

wenge    krémová + ALU rám S2 – 160 SAT matelux







Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

palisandr   prolis M16 vanilka D2 – 224 SAT pave

Nika pro umístění audio-vizuální 
techniky je nejen praktická, ale také estetická. 

Její řešení rozbíjí celistvou kompozici sestavy 
a odlehčuje ji oku lahodným způsobem. 

V souladu s technikou



Korpus Čelní  plochy Úchytky Sklo

palisandr   woodline + ALU rám S1 – 320 SAT pave

zde ocení kompoziční členitost sestavy založené na hře se čtverci i elegantní provedení materiálu.  
Lehce konzervativní palisandr zde doslova kontrastuje s moderním alu rámem. 

Milovníci rafi novaného designu





Vzorník skel

Čiré Kouřové Matelux

Pave Screen Krizet

Master care Quatrix Quatrix mat

Elegantním 
doplňkem 

jsou skleněné výplně dvířek. 

Zcela respektují uložení vašich 
předmětů a je na vás, zda 
jejich uspořádání odhalí či 

naopak zcela ukryjí.

 Ať již v čirém či matném 
provedení, jsou vždy skla tím 
správným řešením. Nejen pro 
vizuální odlehčení nábytkové 

sestavy.

Pave

Matelux



Vzorník lamina na výrobu předních ploch (nelze použít na výrobu korpusů)

Vzorník lamina na výrobu korpusů a předních ploch

Bříza světlá H1733 Akát H1277 Hrušeň H1775 Dub ferara H1334 Buk H1032 Olše H1502 Třešeň H1704

Jabloň planá H1950 Portofi no H1615 Kalvádos H1951 Meráno H3128 Palisander H3030 Ořech Dijon H3734 Wenge H1137

Bílá kůže PE101 Vanilka U108 Woodline H1424 Krémová U212 Oranžová U303 Limetka U630 Lazurit U523



Vzorník folií na plošně frézovaná dvířka

Bílá Modrá ledová Vanilka Bříza světlá Sahara Meruňka Hrušeň

Žlutá Buk světlý Bělený dub Portofi no Divoká jabloň Olše kanadská Mandarinka

Třešeň Kalvados Palisander Meráno Ořech dijon Bordó Wenge



Typy frézování

M01 M07 M08 M14

M15 M16 M17 M19



B1-96 128,224,320 CR B1-96, 128,224,320 NI B1-96,128,224,320 SAT C1-160,192, 224 AL C2-192 SAT C3-160 SAT

C5-192 SAT C4-224 SAT D1-160 SAT D2-128,160, 224 SAT D3-128 SAT D4-128 SAT

D5-96 CR D5-96 SAT D6-96 AL S1-128 ,160, 224, 320, 432 AL S2-96,128,160 AL

S3-96 CR S3-96 SAT S6-128 AL DK 1 SAT DK 2 SAT DK 3 SAT

D7-128 AL D8-128 SAT S4-96 AL S4-160 AL S4-224 AL S5-160 SAT

Vzorník úchytek

Vzorník úchytky k zafrézování



Sektorové kuchyně  OPTIMA

Sektorový nábytek TREND

Dále vyrábíme:



 MONARC

Úsobrnská 458
569 44 Jaroměřice u Jevíčka

tel. 461 325 142
fax. 461 326 371

e-mail: monarc@monarc.cz
www.monarc.cz

Váš prodejce:
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