
Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

230-31 Tükör
Szél. 
Mag. 

138 
75 133 071 169 000

233-30
Magas  tálaló   

világítással 
(üvegpolcokkal)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

180 
124 
45

584 252 742 000

234-31
Vitrin B 

(üvegpolccal)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

53 
112 
45

241 732 307 000

234-32
Vitrin 

világítással 
(üvegpolccal)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

53 
124 
45

209 449 266 000

235-11 Polc 
a 235-32 szekrényhez 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

81,4 
1,7 
50

14 173 18 000

235-11
Polc 

a 235-38/39/40 
szekrényekhez 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

39,1 
1,7 
50

8 661 11 000

235-32

Ruhásszekrény   
(Perem és lábazat 
nélküli mélység:   

56 cm)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

95 
206 
63

387 402 492 000

235-34
Vitrin      

világitással     
(üvegpolcokkal)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

95 
206 
45

485 827 617 000

236-30
Bárszekrény/ 
Írószekrény

Szél. 
Mag. 

Mélys.

95 
124 
45

385 039 489 000

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

A ruhásszekrénynél a "Méretek (cm)" oszlopban megadott értékek  (Szél./ Mag./ Mélys.) peremmel és lábazattal együtt értendők. 
Figyelem: A ruhásszekrény normál esetben egyedül álló elem, peremmel  és lábazattal ellátva. Az ár ezért a peremet és lábazatot 

tartalmazza. A sorolást Klose felár ellenében vállalja, azt a gyártóval előzetesen egyeztetni kell.      
A 3- és 5-ajtós ruhásszekrény kialakításához szükséges balos-, jobbos- és középső szekrény típusok rendelését a 

szállítóval le kell egyeztetni.      

Kihúzható 
lap

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 1/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

237-30 Alacsony tálaló/2
Szél. 
Mag. 

Mélys.

95 
85 
45

259 843 330 000
Együttmozgó 

fiókok

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 2/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

237-31 Alacsony tálaló/3
Szél. 
Mag. 

Mélys.

138 
85 
45

418 898 532 000

237-32 Alacsony tálaló/4
Szél. 
Mag. 

Mélys.

180 
85 
45

495 276 629 000

238-30 TV-szekrény
Szél. 
Mag. 

Mélys.

95 
65 
45

193 701 246 000

239-34
Sarokvitrin     
világitással     

(üvegpolcokkal) 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

95 
206 
50

451 969 574 000

245-34
Vitrin balos    
világítással     

(üvegpolcokkal)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

53 
206 
45

290 551 369 000

245-35
Vitrin jobbos   

világítással     
(üvegpolcokkal)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

53 
206 
45

290 551 369 000

246-30 Iróasztal
Szél. 
Mag. 

Mélys.

180 
75 
85

507 874 645 000

248-30 Kis iróasztal
Szél. 
Mag. 

Mélys.

140 
75 
70

388 976 494 000

249-50 TV szekrény   
Szél. 
Mag. 

Mélys.

138 
58 
45

277 953 353 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 3/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

249-51 TV szekrény   
Szél. 
Mag. 

Mélys.

138 
58 
45

277 953 353 000

249-52 TV szekrény   
Szél. 
Mag. 

Mélys.

180 
58 
45

323 622 411 000

261-01

"D" lezáró elem      
(az ár ennél az elemnél 
a peremet és lábazatot 

tartalmazza)      
Köztes elemként nem 

rendelhető!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

45 
206 
45

93 701 119 000

261-03

"C" sarokelem       
(az ár ennél az elemnél 
a peremet és lábazatot 

tartalmazza)      
Lezáró elemként csak 

felár ellenében 
rendelhető!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

88 
206 
88

281 102 357 000

261-05

A1 
(Perem és lábazat 

nélküli mélys.: 38 cm) 
Együttmozgó 

fiókokkal!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

418 898 532 000

261-07

A1b 
(Perem és lábazat 

nélküli mélys: 38 cm) 
Együttmozgó 

fiókokkal!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

344 094 437 000

 Az "A"  és "B"  elemeknél a "Méretek (cm)" oszlopban megadott értékek  (Szél./Mag./Mélys.) peremmel 
(K-I1,K-L1, K-I2, K-L2) és lábazattal (C-I1,C-L1, C-I2, C-L2) együtt értendők.      

Az  A, B, C, D   jelű elemek sorolható elemek. Az "A"  és "B"   jelű elemekhez a peremet és a lábazatot külön kell rendelni, A "C"  és "D" 
elemeket peremmel és lábatzattal együtt szállítják. A rendelést rajzzal kell szemléltetni, az elemek balról jobbra haladó sorrendjét meg kell 

határozni. Egy elem önmagában nem áll meg a konstrukcióból adódóan. Ha ilyen igény van, azt a szállitóval egyeztetni kell. Amennyiben az 
igény kivitelezhető, a  speciális perem- és lábazat méretek miatt  a szállitó a rendelést felár ellenében tudja vállalni. Az üvegajtós "A" , "B" 

elemek széria szerint fapolcokkal készülnek, ezekben világitás nincs.  Igény esetén ezeket az elemeket lehet fapolcok helyett 
üvegpolcokkal rendelni felár nélkül , ilyen esetben felár ellenében  tetőlapba épített világítás is kérhető. Rendeléskor ezeket az igényeket 

jelezni kell!  

Érvényes: 2021 szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 4/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

261-08

A2 
(Perem és lábazat 

nélküli mélys.: 38 cm) 
Együttmozgó 

fiókokkal!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

331 496 421 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 5/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

261-10

A2b 
(Perem és lábazat 

nélküli mélys.: 38 cm) 
Együttmozgó 

fiókokkal!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

255 118 324 000

261-12
A4 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys. 38 cm)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

341 732 434 000

261-14
A5 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.:38 cm)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

298 425 379 000

261-15
A5a 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.:38 cm)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

298 425 379 000

261-18

A6a 
(Perem és lábazat 

nélküli mélys.: 38 cm) 
Együttmozgó 

fiókokkal!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

340 945 433 000

261-19
A8 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.: 38 cm)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

180 315 229 000

261-21
A9 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.: 38 cm) 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

234 646 298 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 6/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

261-22
B1 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.: 38 cm) 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

43 
206 
45

253 543 322 000

261-23

B1a 
(Perem és lábazat 
nélküli mélység: 38 

cm)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

43 
206 
45

253 543 322 000

261-24
B1b 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.: 38 cm) 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

43 
206 
45

214 961 273 000

261-27
B2b 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.: 38 cm) 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

43 
206 
45

160 630 204 000

261-35
B8 

(Perem és lábazat 
nélküli mélys.: 38 cm) 

Szél. 
Mag. 

Mélys.

43 
206 
45

118 898 151 000

261-51

A1a 
ruhaakasztó ruddal  
(Perem és lábazat 

nélküli mélys.: 38 cm)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
206 
45

422 047 536 000

261-96

"C" rátét sarokelem   
(Az ár ennél az elemnél a 

peremet tartalmazza.)  
Lezáró elemként csak 

felár ellenében 
rendelhető!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

88 
40 
88 

71 654 91 000

261-97

"D" rátét lezáró elem     
(Az ár ennél az elemnél a 

peremet tartalmazza.)  
Köztes elemként nem 

rendelhető!

Szél. 
Mag. 

Mélys.

45 
40 
45

33 071 42 000

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 7/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

261-98
"B" rátét 

(peremet külön kell 
rendeli, de méret 

peremmel együtt értendő)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

43 
40 
45

62 205 79 000

261-99
"A" rátét 

(peremet külön kell 
rendelni, de méret 

peremmel együtt értendő)

Szél. 
Mag. 

Mélys.

85 
40 
45

93 701 119 000

267-02
Lábazat 

1-ajtós elemhez
C-I1

8 661 11 000

267-03
Lábazat      

1 - ajtós elemhez 
C-L1 balos

13 386 17 000

267-04
Lábazat 

1-ajtós  elemhez
C-L1 jobbos

13 386 17 000

267-06
Lábazat 

2-ajtós elemhez
C-I2

11 811 15 000

267-07
Lábazat 

2-ajtós elemhez
C-L2 balos

16 535 21 000

267-08
Lábazat 

2-ajtós elemhez
C-L2 jobbos

16 535 21 000

268-02
Perem 

1-ajtós elemhez
K-I1

7 874 10 000

268-03
Perem 

1-ajtós elemhez
K-L1 balos

12 598 16 000

268-04
Perem 

1-ajtós elemhez
K-L1 jobbos

12 598 16 000

268-06
Perem 

2-ajtós elemhez
K-I2

9 449 12 000

268-07
Perem 

2-ajtós elemhez
K-L2 balos

16 535 21 000

268-08
Perem 

2-ajtós elemhez
K-L2 jobbos

16 535 21 000

Érvényes: 2020.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 8/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk



Cikkszám Tipusrajz Megnevezés
Nettó fogyasztói ár 

(Ft.)
Ajánlott fogyasztói ár 

27% ÁFÁ-val (Ft.)

milo PROGRAM

Fafajta: front - tömör éger, részben  cseresznye furnérozott, korpusz - furnérozott

Klose által a programhoz ajánlott (standard) színek : antik cseresznye (97), cseresznye sötét dió (977), 

A programhoz választható altenatív színek (5% felárral):  cseresznye borostyán (63), velencei cseresznye dió (879), 
velencei cseresznye (880), velencei cseresznye wenge (881)      

Cseresznyefára pácolható színek:     

A széria szerint üvegpolcos, világítással felszerelt elemekben tetőlapba épített halogén világítás van beépítve. Ennél a programnál polc 
élvilágítás felár ellenében sem rendelhető.

Méretek 
(cm)

cseresznye 
borostyán (63)

cseresznye 
antik (97)

cseresznye dió 
velencei (879)

cseresznye  
velencei (880)

cseresznye wenge    
velencei (881)

cseresznye  
sötét dió (977)

D 261-01 Záróelem K-I2 K-L1

A4 261-12 Széles elem K-I2

K-I2 268-06 Perem D K-I1

C-I2 267-06 Lábazat B6

C 261-03 Sarokelem A4 A9

B6 261-31 Keskeny elem B1a

K-I1 268-02 Perem C C-I1

C-I1 267-02 Lábazat C-I2

A9 261-21 Széles elem C-I2 C-L1

K-I2 268-06 Perem

C-I2 267-06 Lábazat

B1a 261-23 Keskeny elem

K-L1 268-04 Perem

C-L1 267-04 Lábazat

Rendelés-minta Milo dolgozószoba összeállításhoz

Elemek sorrendje balról jobbra haladva

FIGYELEM:  az "A", "B" jelű elemekben széria szerinti kivitelben 
világítás nincs, a polcok   mindig fából készülnek. Igény esetén 

Ilyen esetben tetőlapba épített . felár nélkülrendelhetők üvegpolcokkal 
. felár ellenébenvilágítás is kérhető 

Érvényes: 2021.szeptember 1.-től 
Az EUR/Ft. 360 feletti árfolyama esetén az 
azonnali árváltoztatás jogát fenntartjuk. 9/9 Esetleges nyomdahibákért felelősséget vállalni nem tudunk


