
  

Výrobek je certifikován značkou „Goldene M“, jedinou oficiální značkou vysoké kvality nábytku v Německu, kterou uděluje 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

Výrobek prošel v nezávislých zkušebních institutech všemi testy na kvalitu použitých materiálů, bezpečnost, nezávadnost na                                                   
lidské zdraví, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí. 
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Informace k produktu a objednávkám

Konstrukce: nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky: spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno, volitelně:
 1. sedák pružinový: pružinové jádro z taženého ocelového drátu (vyjma taburetů), kryto textilním rounem, HR/studená pěna (min. RG 35), vatové rouno
 2. sedák TT "taštičkový": bodově elastický sedák s opouzdřenými taštičkovými pružinami (vyjma taburetů), kryto textilním rounem, pěna (min. RG 35), vatové rouno

   
Opěráky: pevně vyznačené zádové polštáře s inlettem plněné vysoce kvalitním výplňovým materiálem obsahujícím částečně i peří. Kryto vatovým rounem.

Veškeré elementy mají záda v originální látce, u koženého provedení jsou záda v kůži u všech 2,5-sedů a 3-sedů za příplatek.

Design švu - prošití:   dvoujehlový šev, barva nitě je přizpůsobena každému potahovému materiálu a jeho barvě.

Sedák: pružinový / opěrák: inlett Sedák: TT taštičkový / opěrák: inlett

Sedák: Sedák:
1. konstrukce 1. konstrukce
2. podpružení z vlnovcových pružin 2. podpružení z vlnovcových pružin
3. kryt vlnovcových pružin 3. kryt vlnovcových pružin
4. pružinové jádro (pevně vyznačený sedák) 4. TT - FDK opouzdřené taštičové pružiny (pevně vyznačený sedák)
5. vatové rouno 5. vatové rouno
6. potahový materiál 6. potahový materiál

Opěrák: Opěrák:
1. konstrukce 1. konstrukce
2. inlett + vata (pevně vyznačený opěrák) 2. inlett + vata (pevně vyznačený opěrák)
3. kryt z vatového rouna 3. kryt z vatového rouna
4. potahový materiál 4. potahový materiál
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Informace k produktu a objednávkám

Rozměry: celková výška: 91 / 94 cm
celková hloubka: 106 - 108 cm
výška sedáku: 44 / 47 cm
hloubka sedáku: 57 - 71 cm

Výška sedu: 2 volitelné výšky sedáku - 44 nebo 47 cm

Taburety: taburety jsou dodávány výhradně s měkkým sedákem typu "Soft" (PUR pěna min. RG 35, vatový kryt)

Upozornění:
z technických důvodů potřebuje být každý element s jednou opěrkou spojen se zákl. elementem jako např. (longchair, rohový element, roh...). Každý element bez
područek potřebuje toto spojení na obou stranách ! Elementy s 1 područkou (nebo bez područek) nelze standardně použít samostatně nebo v kombinaci s jinými stejnými elementy !

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s RAL GZ 430

Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.  
Veškeré látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení.
Materiálové informace o látkách naleznete na našich látkových a kožených visačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže. 
Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech. 
Do objednávky zapisujte elementy vždy zleva do prava při pohledu zpředu na sedací soupravu.
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Další informace k produktu a objednávkám
Područky:

Prosím, pokaždé připočtěte šířku zvolených područek ke každému elementu s područkou!

Područka 1: celková šířka cca. 26 cm, instalační šířka cca 25 cm (přesahuje 1 cm na sedadlo). 
Područka 2 - polohovatelná (za příplatek): celková šířka cca. 26 - 31 cm, instalační šířka cca 25 - 31 cm (přesahuje 1 cm na sedadlo). 

MIX různých područek u jedné sedací soupravy není možný.

Nohy:

425 (výška sedáku 44 cm) 426 (výška sedáku 44 cm) 702 (výška sedáku 44 cm) 346 (výška sedáku 44 cm)
459 (výška sedáku 47 cm) 460 (výška sedáku 47 cm) 283 (výška sedáku 47 cm) 284 (výška sedáku 47 cm)
          kovová lyžina           kovová lyžina           kovová noha           kovová noha
           lesklý chrom           černá matná            lesklý chrom           černá matná

Upozornění k výběru nohou:

nohy  425 a 426 nohy pro područku 1 a 2 při zvolené výšce sedáku 44 cm, u elementů "Longchair" a "Rohový element" uloženy vpředu
nohy  459 a 460 nohy pro područku 1 a 2 při zvolené výšce sedáku 47 cm, u elementů "Longchair" a "Rohový element" uloženy vpředu

nohy  702 a 346 nohy pro taburety při zvolené výšce sedáku 44 cm
nohy  283 a 284 nohy pro taburety při zvolené výšce sedáku 47 cm

1 2 (polohovatelná)
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Další informace k produktu a objednávkám

FUNKCE:

Nastavení hloubky sedu - polohovatelné opěradlo _ manuální funkce:

tato funkce umožňuje zvolit si komfort sezení, jaký momentálně upřednostňujete.
Opěradlo lze fixovat ve dvou polohách. Základní poloha, ve které je opěradlo vzadu, poskytuje maximální hloubku sedu.
Hloubku sedáku lze snížit mírným zvednutím opěradla a jeho vytažením dopředu.
Tím se zmenší hloubka sedu a výsledkem je vzpřímenější sezení.  Hloubka sedu je v přední poloze zádového opěradla 57 cm 
a v zadní poloze zádového opěradla 71 cm.

Nastavení hloubky sedu - polohovatelné opěradlo _ motorová funkce:

zásadní rozdíl od manuální funkce je ten, že lze pomocí dotykovývh ovladačů motorového pohonu plynule zastavit posun  
zádového opěradla v jakékoli poloze.
Ovládací dotykové spínače jsou u elementů s touto funkcí umístěny na skrytém místě na boku sedadla.
Příslušný návod k obsluze je přiložen u nábytku.
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cca. cm Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
91 / 94 Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

106 - 108
44 / 47
57 - 71

Návrhy (ukázky) sestav

Rozměry v cm

Popis

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

Záda v kůži B,C,L
Záda v kůži J,T
Poloh. područka
Motorová funkce

102.340,-
106.540,-

13.990,- 13.990,-

5.590,-
6.990,-
5.180,-

113.680,-
123.340,-
145.320,-

s manuální funkcí regulace hloubky sedu - polohovatelnými 
zádovými opěradly u 2,5-sedu

s manuální funkcí regulace hloubky sedu - polohovatelnými 
zádovými opěradly u 2,5-sedu

2.590,-

114.870,-
134.050,-

                                                                                                                     Volitelné příplatky
5.590,-
6.990,-

Područka + 248 x 210 cm 

90010 (vyobrazené)                                                                                                                                              
90011 (zrcadlová varianta)
2,5-sed s područkou vlevo                                                                                           

+                                                                                                                                                    
rohový element s 1-sedem a ukončovacím dílem pravý

76.990,-
79.730,-
83.370,-
99.050,-
108.920,-

Područka + 240 + područka x 188 cm

90022 (vyobrazené)                                                                        
90023 (zrcadlová varianta)
2,5-sed s područkou vlevo                                                                        

+                                                                                                                               
Longchair MAXI s područkou vpravo

75.180,-
77.700,-
81.190,-
93.730,-

Výška sedáku 

Rozměry
Výška 

Typ-obj. číslo

Hloubka sedáku

Hloubka 
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cca. cm Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
91 / 94 Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

106 - 108
44 / 47
57 - 71

Rozměry v cm 160 +  2 područky Područka + 160 140 + 2 područky 140 + područka
Typ-obj. číslo 23002 23001 / 23003 22502 22501 / 22503

Popis 3-sed                                                                                           
s 2 područkami 

3-sed s područkou                        
vlevo / vpravo

2,5-sed                                                                                            
s 2 područkami 

2,5-sed s područkou                        
vlevo / vpravo

s manuální funkcí 
regulace hloubky sedu - 

polohovatelnými 
zádovými opěradly

s manuální funkcí regulace 
hloubky sedu - 

polohovatelnými zádovými 
opěradly

s manuální funkcí regulace 
hloubky sedu - 

polohovatelnými zádovými 
opěradly

s manuální funkcí 
regulace hloubky sedu - 

polohovatelnými 
zádovými opěradly

látková skupina 2 47.880,- 40.590,- 45.570,- 38.290,-
látková skupina 3 49.490,- 41.790,- 47.180,- 39.480,-
látková skupina 4 51.660,- 43.540,- 49.280,- 41.160,-
kůže, skupina B 59.710,- 50.680,- 56.560,- 47.530,-
kůže, skupina C 64.960,- 55.290,- 61.530,- 51.870,-
kůže, skupina L 67.690,- 57.540,- 64.050,- 53.890,-
kůže, skupina J 72.940,- 62.090,- 68.880,- 58.030,-
kůže, skupina T 84.980,- 72.240,- 80.080,- 67.550,-

                         Volitelné příplatky
Záda v kůži B,C,L 6.990,- 6.990,- 5.590,- 5.590,-
Záda v kůži J,T 8.390,- 8.390,- 6.990,- 6.990,-
Poloh. područka 5.180,- 2.590,- 5.180,- 2.590,-
Motorová funkce 13.990,- 13.990,- 13.990,- 13.990,-

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Jednotlivé elementy

Hloubka sedáku
Výška sedáku 
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cca. cm Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
91 / 94 Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

106 - 108
44 / 47
57 - 71

Rozměry v cm 120 +  2 područky Područka + 120 Područka + 100 x 188 108 x 210
Typ-obj. číslo 22002 22001 / 22003 61051 / 61053 62001 / 62003

Popis 2-sed                                                                                           
s 2 područkami 

2-sed s područkou                        
vlevo / vpravo

Longchair maxi s područkou 
vlevo / vpravo

Rohový element s 1-sedem a 
ukončovacím dílem levý / pravý

s manuální funkcí regulace 
hloubky sedu - 

polohovatelnými zádovými 
opěradly,                                                                

záda v kůži bez příplatku

s manuální funkcí regulace 
hloubky sedu - 

polohovatelnými zádovými 
opěradly,                                                             

záda v kůži bez příplatku

Záda v kůži bez příplatku

manuální funkce regulace hloubky 
sedu - polohovatelné zádové opěradlo 

- možná za příplatek                                                                                              
-                                                                                                                 

Záda v kůži bez příplatku

látková skupina 2 43.260,- 35.980,- 36.890,- 38.710,-
látková skupina 3 44.790,- 37.090,- 38.220,- 40.250,-
látková skupina 4 46.690,- 38.570,- 40.040,- 42.210,-
kůže, skupina B 53.690,- 44.660,- 46.190,- 51.520,-
kůže, skupina C 58.380,- 48.720,- 50.470,- 57.050,-
kůže, skupina L 60.760,- 50.610,- 52.640,- 59.780,-
kůže, skupina J 65.520,- 54.670,- 56.840,- 65.310,-
kůže, skupina T 76.160,- 63.630,- 67.190,- 77.770,-

                         Volitelné příplatky
Poloh. područka 5.180,- 2.730,- 2.730,-
Motorová funkce 13.990,- 13.990,-
Manuální funkce 3.490,-

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Jednotlivé elementy

Hloubka sedáku
Výška sedáku 
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cca. cm
91 / 94

106 - 108
44 / 47
57 - 71

Rozměry v cm 73 x 73 116 x 71 57 x 23 x 15 55 x 25 x 10 65 x 25 x 10 75 x 25 x 10
Typ-obj. číslo 70000 70100 76300 75620 75630 75640

Popis Taburet čtvercový Taburet obdélníkový Polohovatelná opěrka 
hlavy

Ledvinový polštář 
malý

Ledvinový polštář 
medium

Ledvinový polštář 
velký

sedák v pěnovém 
provedení (soft)

sedák v pěnovém 
provedení (soft)

variabilně umístitelná za 
každé opěradlo

pro sedák o šířce 60 
cm

pro sedák o šířce 70 
cm

pro sedák o šířce 80 
cm

látková skupina 2 10.430,- 11.830,- 2.730,- 2.090,- 2.520,- 3.080,-
látková skupina 3 11.130,- 12.530,- 2.940,- 2.090,- 2.520,- 3.080,-
látková skupina 4 11.830,- 13.230,- 3.430,- 2.450,- 2.870,- 3.570,-
kůže, skupina B 15.330,- 17.430,- 3.710,- 3.220,- 3.780,- 4.340,-
kůže, skupina C 16.030,- 18.130,- 3.850,- 3.490,- 4.060,- 4.620,-
kůže, skupina L 16.730,- 18.830,- 4.190,- 3.920,- 4.690,- 4.970,-
kůže, skupina J 17.430,- 19.530,- 4.480,- 4.480,- 5.040,- 5.320,-
kůže, skupina T 19.530,- 21.630,- 4.970,- 4.620,- 5.390,- 5.740,-

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Příslušenství

Hloubka sedáku
Výška sedáku 
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cca. cm
91 / 94

106 - 108
44 / 47
57 - 71

Rozměry v cm 95 x 25 x 10 45 x 55 55 x 55 75 x 75 40 x 40 50 x 50
Typ-obj. číslo 75650 77220 77120 77130 75020 75030

Popis Ledvinový polštář 
maxi

Polštář s okrasným 
lemem malý

Polštář s okrasným 
lemem malý

Polštář s okrasným 
lemem medium Špičatý polštář malý Špičatý polštář 

medium

pro sedák o šířce                         
100 cm obdélníkový čtvercový čtvercový čtvercový čtvercový

látková skupina 2 3.850,- 2.090,- 2.090,- 2.460,- 960,- 1.140,-
látková skupina 3 3.850,- 2.220,- 2.220,- 2.580,- 1.020,- 1.440,-
látková skupina 4 4.340,- 2.390,- 2.390,- 2.760,- 1.080,- 1.680,-
kůže, skupina B 5.460,- 3.420,- 3.420,- 3.890,- 2.040,- 2.820,-
kůže, skupina C 5.740,- 3.590,- 3.590,- 4.020,- 2.090,- 2.880,-
kůže, skupina L 6.290,- 3.890,- 3.890,- 4.320,- 2.280,- 3.360,-
kůže, skupina J 6.650,- 4.490,- 4.490,- 4.920,- 2.690,- 3.590,-
kůže, skupina T 6.990,- 5.520,- 5.520,- 5.880,- 2.880,- 3.840,-

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Příslušenství

Hloubka sedáku
Výška sedáku 
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Maloobchodní ceník platný od 20.1.2022.     Ceny uvedeny v Kč s DPH.     Změna cen vyhrazena.


