
2,5-sed s područkou vlevo - Ottoman s područkou vpravo (sestava 2,5AL-OR) 

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

 BUTTERFLY

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



Informace o výrobku a pokyny pro objednávání

Model se dodává v cenových skupinách 6, dekorační látka 6, 8, 10, dekorační látka 10, D, H, M a X -
výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!

KONSTRUKCE:
Kostra: nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou. 
Sedák: pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami  a zakrytím na horní straně. Sedák z vysokojakostní polyuretanové pěny (min. RG 35) ,

vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort, překryto vatovým rounem.
Opěrák: pevné zádové polštáře plněné polyurethanovou pěnou (min. RG 25), zakryto vatovou rounem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm), polštář (cca. 60 x 40 cm) - možný za příplatek
polštář s okrasným lemem čtvercový M (cca. 75 x 75 cm, polštář s okrasným lemem obdélníkový M (cca. 95 x 75 cm) a
polštář s okrasným lemem čtvercový L (cca. 95 x 95 cm) - možný za příplatek
zasunovatelné područky - možné za příplatek

Vezměte prosím na vědomí, že všechny taburety nemají ve srovnání s ostatními elementy žádný sklon sedadel a vzhled
ukončovacího taburetu a vkládacího mezi-taburetu v napojení na 1-sed nebo špičatý roh malý je v zadní části odlišný.

Nohy: kluzáky

Loketní opěrky: kovová část lesklá chromovaná nebo černá matná
Prosím, uveďte vždy vybranou variantu područek - loketních opěrek do objednávky. Mix dvou variant není možný.

Další info: Každý element je vybaven rastrovým spojením, je kompletně očalouněn a je samostatně použitelný.
Špičatý roh malý není vhodný jako koncový prvek!
Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.
Elementy jsou mezi sebou spojeny rastrovým mechanismem a jsou kompletně potaženy orig. látkou.     
Longchair samostatně stojící - tento volný element je bez rastrového spojovacího mechanismu a boky má potaženy orig. látkou.  Z těchto důvodů nemůže být spojený                                                                                             
s dalšími elementy.            
Rozložení švů může mít u zpracování látky, kůže nebo umělé kůže odlišný vzhled.
Zpracování ozdobných, překrývacích nebo dvojitých švů může mít u provedení z látky, kůže nebo umělé kůže odlišný vzhled.
Čalounění s obzvláště měkkým, ležérním charakterem je typické pro tento design a je v tomto provedení zamýšleno. 

Všechny výpony zádového dílu (záda) se standardně dodávají v příslušném originálním potahu. Informace týkající se látkových a kožených materiálů naleznete na 
na zadní straně jednotlivých vzorků látek a kůže. 

Všechny hodnoty uvedené v ceníku jsou přibližné rozměry v centimetrech.  
Objednávky zapisujte vždy zleva doprava z pohledu před sedací soupravou.
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Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 74 Každý element je vybaven rastrovým spojením, je kompletně očalouněn a je samostatně použitelný.
Hloubka 96
Výška sedáku 41 * na objednávku prosím uveďte, zda chcete ukončovací taburet umístit ve zvolené sestavě vlevo nebo vpravo
Hloubka sedáku 63

Jednotlivé elementy

92 cm 92 cm

7100 7120 5918 (li) / 5919 (re) 7735 7742 (li) / 7748 (re) 9004

skupina 6       látka 14.630,- 16.870,- 3.640,- 12.460,- 12.460,- 11.690,-
skupina 6    deko látka 14.630,- 16.870,- 3.640,- 12.460,- 12.460,- 11.690,-
skupina 8       látka 16.170,- 18.340,- 3.640,- 12.460,- 12.460,- 11.690,-
skupina 10     látka 17.640,- 19.810,- 4.340,- 13.160,- 13.160,- 12.460,-
skupina 10  deko látka 17.640,- 19.810,- 4.340,- 13.160,- 13.160,- 12.460,-
skupina D       kůže 25.690,- 29.390,- 5.110,- 20.580,- 20.580,- 19.810,-
skupina H       kůže 26.460,- 30.170,- 5.110,- 21.280,- 21.280,- 20.580,-
skupina J        kůže 29.390,- 33.810,- 5.810,- 22.750,- 22.750,- 22.050,-
skupina M      kůže 31.640,- 36.750,- 6.580,- 24.220,- 24.220,- 23.520,-
skupina X       kůže 36.750,- 44.170,- 7.280,- 28.630,- 28.630,- 27.930,-

bez  polštářů bez  polštářů
není vhodný jako koncový 

element!

1-sed bez područek Špičatý roh malý
Taburet                                          

o rozměrech                                                                
-92 x 95- cm

Vkládací mezi-taburet                      
o rozměrech                                                             
-92 x 95 cm

Područka (loketní opěrka) 
nasunovatelná                                                            

-28 x 9 x 48-

bez  polštářůbez  polštářů

*Abschluss-Hocker                                 
- 92 x 95-

Pozor ! Područka přečnívá 
element v šířce o 6 cm, Je 

nutné tuto hodnotu připočíst k 
šířce dané sestavy vlevo / 

vpravo.

Zwischen-Hocker                                                       
- 92 x 95-

Hocker                                                          
- 92 x 95-

** špičatý roh malý není vhodný jako koncový element !

Ukončovací taburet                                          
o rozměrech                                                                
-92 x 95- cm

Armlehne einsteckbar 
li/re

BUTTERFLY

Ceny v Kč s DPH 1oA **Spitz-Ecke klein

Maloobchodní ceník platný od 28.2.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm
Výška 74
Hloubka 96
Výška sedáku 41
Hloubka sedáku 63

Příslušenství

7804 7805 7806 9295 7546 7547 7545

skupina 6        látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,- 1.990,- 2.250,- 2.490,-
skupina 6    dekor. látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,- 1.990,- 2.250,- 2.490,-
skupina 8        látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,- 1.990,- 2.250,- 2.490,-
skupina 10      látka 1.450,- 1.750,- 2.190,- 1.750,- 2.250,- 2.490,- 2.750,-
skupina 10  dekor. látka 1.450,- 1.750,- 2.190,- 1.750,- 2.250,- 2.490,- 2.750,-
skupina D        kůže 1.990,- 2.250,- 2.650,- 2.250,- 3.250,- 4.250,- 5.250,-
skupina H        kůže 2.190,- 2.490,- 2.890,- 2.490,- 3.490,- 4.490,- 5.750,-
skupina J         kůže 2.390,- 2.650,- 3.050,- 2.650,- 3.990,- 4.990,- 6.490,-
skupina M       kůže 2.450,- 2.750,- 3.150,- 2.750,- 4.490,- 5.750,- 7.250,-
skupina X        kůže 2.690,- 2.990,- 3.390,- 2.990,- 5.990,- 7.250,- 8.990,-
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Polštář                                                                             
-40 x 40-

Polštář                                                                             
-50 x 50-

Polštář                                                                             
-60 x 60-

Polštář                                                                             
-60 x 40-

Kissen                                           
- 60 x 40 -Ceny v Kč s DPH Kissen                                             

- 40 x 40 -
Kissen                                                                   

- 50 x 50 -

Flatterkissen 
rechteckig M                                                                

-95 x 75-

Kissen                                           
- 60 x 60 -

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Flatterkissen 
quadratisch L                                                      

-95 x 95-

Flatterkissen 
quadratisch M                                                          

-75 x 75-

Polštář obdélníkový                                    
s okrasným lemem                                                                             

-95 x 75-

Polštář čtvercový                                    
s okrasným lemem                                                                             

-75 x 75-

Polštář čtvercový                                    
s okrasným lemem                                                                             

-95 x 95-
dodáván                                                   

pouze za příplatek

Maloobchodní ceník platný od 28.2.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    


