
        Detail polohovací funkce "RELAX"

Ukázka provedení:     Longchair velký s područkou vlevo - 1,5sed bez područek - 1,5 sed s područkou vpravo v látce Deluxe sahara (LALgross-1,5oA-1,5A        Detail polohovací funkce "RELAX"

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

DREAMSTAR

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



Informace o produktu a pokyny pro objednání

Model k dodání v cenových skupinách 6, 8, 10, D, H a M -
výběr látek/kůží naleznete v naší aktuální kolekci látek/kůží!

KONSTRUKCE:
Kostra: nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou. 
Sedák: podpružení z dlouhoelastických vlnitýchi pružin a zakrytím na horní straně. Sedák z polyuretanové pěny (min. RG 35) ,

vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Zakryto vatovou rounem.
Opěrák: pevná záda z ergonomicky tvarované pěny (min. RG 25), zakryto vatovým rounem.

FUNKCE: bez "relax" funkce - manuální polohování opěrek hlavy
manuální "relax" funkce - manuální polohování opěrek hlavy  (za příplatek)
motorová "relax" funkce - manuální polohování opěrek hlavy  (za příplatek)

Manuální "RELAX" funkce Motorová "RELAX" funkce
Vytažením bočního poutka a tlakem těla U elementů s područkou se spouští 
lze nastavit sedák a opěradlo do zvolené tlačítkem na područce. U elementů  
polohy. Hlavový díl - opěrka hlavy může bez područek s pomocí dálkového
být nastaven separátně. ovládání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm) - možný za příplatek
Model je možné objednat vždy v jedné barvě, vícebarevné provedení není možné.

Nohy: kovové (chromované)

kovová noha 648 dřevěná noha 747

Další info: Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.
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 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.

DREAMSTAR

nebo dřevěné, volitelná barva moření dle vzorkovníku



Rozměry cca. cm
Výška 84 -103
Hloubka / s relax funk. 112 / 172
Výška sedáku 47
Hloubka sedáku 57

Jednotlivé elementy

112 cm 97 cm 97 cm 82 cm 104 cm 89 cm 89 cm

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

skupina 6      látka 23.390,- 18.560,- 18.560,- 14.420,- 22.010,- 17.870,- 17.870,-
skupina 8      látka 24.770,- 19.250,- 19.250,- 15.110,- 22.700,- 18.560,- 18.560,-
skupina 10    látka 26.150,- 21.320,- 21.320,- 16.490,- 24.770,- 19.940,- 19.940,-
skupina D      kůže 42.020,- 33.740,- 33.740,- 26.150,- 39.950,- 32.360,- 32.360,-
skupina H      kůže 46.160,- 35.810,- 35.810,- 27.530,- 41.330,- 33.050,- 33.050,-
skupina M     kůže 50.990,- 41.330,- 41.330,- 32.360,- 48.230,- 39.260,- 39.260,-

74 cm 93 cm 78 cm 78 cm 63 cm 112 x 241 cm 112 x 241 cm

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

skupina 6      látka 13.730,- 21.320,- 16.490,- 16.490,- 12.350,- 39.320,- 39.320,-
skupina 8      látka 14.420,- 22.010,- 17.180,- 17.180,- 13.040,- 40.700,- 40.700,-
skupina 10    látka 15.110,- 23.390,- 18.560,- 18.560,- 13.730,- 43.460,- 43.460,-
skupina D      kůže 24.770,- 37.190,- 29.600,- 29.600,- 22.010,- 68.300,- 68.300,-
skupina H      kůže 25.460,- 39.260,- 31.670,- 31.670,- 23.390,- 71.060,- 71.060,-
skupina M     kůže 29.600,- 45.470,- 36.500,- 36.500,- 26.840,- 82.100,- 82.100,-

UBER

Ukončovací rohový 
element pravý

není možná žádná 
funkce

     Bez "relax" funkce - s manuálním polohováním hlavového dílu - pevný sedák

1,5AL medium

1,5-sed  medium                                                                                        
s područkou vlevo

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

1,5AR medium

1,5-sed  medium                                                                                        
s područkou vpravo

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

Ukončovací rohový 
element levý

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

není možná žádná 
funkce

1AL 1AR 1oA UBEL

1,5-sed  medium                                                                                        
bez područek

1-sed                                                                                          
s 2 područkami

1-sed                                                                                          
s područkou vlevo

1-sed                                                                                          
s područkou vpravo

1-sed                                                                                          
bez područek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

Ceny v Kč s DPH 1,5oA medium 1 ALR

1,5-sed                                                                                          
s 2 područkami

1,5-sed                                                                                          
s područkou vlevo

1,5-sed                                                                                          
s područkou vpravo

1,5-sed                                                                                          
bez područek

1,5-sed medium                                                                                       
s 2 područkami

DREAMSTAR

Ceny v Kč s DPH 1,5ALR 1,5AL 1,5AR 1,5oA 1,5ALR medium

Maloobchodní ceník platný od 18.01.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca. cm
Výška 84 -103
Hloubka / s relax funk. 112 / 172
Výška sedáku 47
Hloubka sedáku 57

Jednotlivé elementy

92 x 182 cm 92 x 182 cm 100 x 182 cm 100 x 182 cm 117 cm

skupina 6      látka 26.900,- 26.900,- 28.970,- 28.970,- 19.940,- 7.520,- 9.590,-
skupina 8      látka 27.590,- 27.590,- 30.350,- 30.350,- 21.320,- 8.210,- 10.280,-
skupina 10    látka 29.660,- 29.660,- 31.040,- 31.040,- 22.700,- 8.900,- 10.970,-
skupina D      kůže 43.460,- 43.460,- 46.220,- 46.220,- 40.640,- 11.660,- 14.420,-
skupina H      kůže 45.530,- 45.530,- 46.910,- 46.910,- 41.330,- 12.350,- 15.110,-
skupina M     kůže 51.740,- 51.740,- 53.810,- 53.810,- 50.300,- 13.730,- 17.180,-

skupina 6      látka 1.710,- 2.060,- 2.620,-
skupina 8      látka 1.710,- 2.060,- 2.620,-
skupina 10    látka 2.060,- 2.400,- 2.970,-
skupina D      kůže 2.750,- 3.090,- 3.660,-
skupina H      kůže 3.040,- 3.440,- 4.000,-
skupina M     kůže 3.380,- 3.780,- 4.350,-

Hocker                                                             
-75 x 75-

1,5-sed  medium                                                                                        
s područkou vlevo

bez polštářů

Hockerbank                                                                           
-110 x 65-

1,5-sed  medium                                                                                        
s područkou vpravo

bez polštářů

za příplatek za příplatek za příplatek

Kissen                                                              
-60 x 60-

polštář polštář polštář

žádná funkce není 
možná                                                                                                                      

-bez polštářů -

žádná funkce není 
možná                                                                                                                      

-bez polštářů -

žádná funkce není 
možná                                                                                                                      

-bez polštářů -

žádná funkce není 
možná                                                                                                                      

-bez polštářů -

žádná funkce není 
možná                                                                                                                      

-bez polštářů -

Ceny v Kč s DPH Kissen                                                              
-40 x 40-

Kissen                                                              
-50 x 50-

1,5-sed                                                                                          
s 2 područkami

1,5-sed                                                                                          
s područkou vlevo

1,5-sed                                                                                          
s područkou vpravo

1,5-sed                                                                                          
bez područek

1,5-sed medium                                                                                       
s 2 područkami

DREAMSTAR

Ceny v Kč s DPH LAL LAR LALgroß LARgroß Spitz-Ecke groß

Maloobchodní ceník platný od 18.01.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca. cm
Výška 84 -103
Hloubka / s relax funk. 112 / 172
Výška sedáku 47
Hloubka sedáku 57

Příplatky za funkce

skupina 6      látka 10.280,- 13.730,-
skupina 8      látka 10.280,- 13.730,-
skupina 10    látka 10.280,- 13.730,-
skupina D      kůže 10.280,- 13.730,-
skupina H      kůže 10.280,- 13.730,-
skupina M     kůže 10.280,- 13.730,-

příplatek pro                                                   
1 sedák

příplatek pro                                                   
1 sedák

Manuální "RELAX" 
funkce a manuální 

polohování hlavového 
dílu

Motorová "RELAX" 
funkce a manuální 

polohování hlavového 
dílu

DREAMSTAR

Ceny v Kč s DPH Manuální "RELAX" 
funkce

Motorová "RELAX" 
funkce

Maloobchodní ceník platný od 18.01.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca. cm
Výška 84 -103
Hloubka / s relax funk. 112 / 172
Výška sedáku 47
Hloubka sedáku 57

Možné sestavy (ukázka z mnoha variant)

194 cm 178 cm 279 x 182 cm  182 x 279 cm

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

skupina 6      látka 37.120,- 35.740,- 61.960,- 61.960,-
skupina 8      látka 38.500,- 37.120,- 64.720,- 64.720,-
skupina 10    látka 42.640,- 39.880,- 68.860,- 68.860,-
skupina D      kůže 67.480,- 64.720,- 106.120,- 106.120,-
skupina H      kůže 71.620,- 66.100,- 110.260,- 110.260,-
skupina M     kůže 82.660,- 78.520,- 127.510,- 127.510,-

DREAMSTAR

Ceny v Kč s DPH 1,5AL-1,5AR 1,5ALmed-1,5ARmed 1,5AL-1,5oA-LARgroß LALgroß-1,5oA-1,5AR

1,5-sed s područkou 
vlevo                                                                               

-                                                                                                   
1,5-sed s područkou 

vpravo

1,5-sed medium s 
područkou vlevo                                                                               

-                                                                                                   
1,5-sed medium s 

područkou vpravo

1,5-sed                                                                                          
s područkou vlevo                                   

-                                                                            
1,5-sed bez područek                                    

-                                                                                                              
Longchair velký s područkou 

vpravo

Longchair velký s područkou vlevo                                                                                  
-                                                                              

1,5-sed bez područek                                                
-                                                                                                                                                    

1,5-sed s područkou vpravo

manuální nebo 
motorová "RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo motorová 
"RELAX"                                                         

funkce za příplatek

manuální nebo motorová "RELAX"                                                         
funkce za příplatek

manuální nebo motorová "RELAX"                                                         
funkce za příplatek

Maloobchodní ceník platný od 18.01.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.
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