LANNA

Sestava 2AL-UBER v látce Twice grey

Sestava 1,5ALXL-LARXL v látce Twice blue grey

Sestava 3-sed + 2-sed v kůži Bronco brown

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.

LANNA

Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, 10, D, H, J, M a X
výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!
KONSTRUKCE:
Kostra:
Sedák:
Opěrák:
FUNKCE:

Nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou.
pod sedákem pružící rošt s dlouhoelastickými pružnými ocelovými vlnitými pružinami a zakrytím na horní straně.
Sedák z vysokojakostní polyuretanové pěny (min. RG 35), zokryto vatovou plstí.
pevné zádové polštáře z vysokojakostního tvarovaného pěnového materiálu (min. RG 25) Krycí vrstva z vatové plsti.
Funkce na spaní - rozkládací lůžko, u všech 3-sedů a 2-sedů s 1,5-sedů XL s područkou nebo bez područek - možné za příplatek
Plocha na spaní u sestavy 3AL-UBER cca. 120x218 cm, u sestavy 2AL-UBER cca. 120x198 cm, u sestavy 1,5AL XL-UBER cca. 120x178 cm, u sestavy 3AL-LAR cca. 120x230 cm,
u sestavy 2AL-LAR cca. 120x210 cm, u sestavy 1,5AL XL-LAR cca. 120x190 cm, u sestavy 3AL-LAR XL cca. 120x280 cm, u sestavy 2AL-LAR XL cca. 120x260 cm,
u sestavy 1,5AL XL-LAR XL cca. 120x240 cm.
Plocha lůžka je potažena originální látkou jako sedací souprava. Pozor: u kožených variant je plocha rozkládacího lůžka potažena neutrální látkou.
Úložný prostor - u typů "Longchair", "Longchair XL" a "Umbauecke" - možné za příplatek

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

3 varianty područek, 5 variant nožiček - viz strana 3
Polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca.60x60 cm), polštář (cca. 60x40 cm) - možné za příplatek
Opěrka hlavy (cca. 50x14 cm), opěrky hlavy velká (cca. 65x14 cm) - možné za příplatek
Polštář s okrasným lemem čtvercový M (cca. 75x75 cm), polštář s okrasným lemem obdélníkový M (cca. 95x75 cm) a polštář s okrasným lememčtvercový L (cca. 95x95 cm) - možné za příplatek

DEKO látky:

jsou určeny výhradně pro polštáře

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.

LANNA
Šířku zvolené varianty područky vždy připočtěte k šířce elementu, k němuž područku přiřazujete. Kombinace různých područek není možná!

Varianty područek

Područka 1*

Područka 2

Područka 3*

Šířka: 28 cm

Šířka: 16 cm

Šířka: 22 cm

* Loketní opěrka 1 a 3 je u elementů Longchair / Longchair XL z technických důvodů sklopná a to pouze v případě, že je Longchair / Longchair XL objednán v kombinaci s úložným prostorem.

Provedení švů

Model lze objednat ve 2 variantách provedení švů (bez příplatku). Prosím, vždy uveďte zvolenou variantu v objednávce.
Varianta 1
Standartní šev

Upozornění - kůže

Varianta 2
Kontrastníí šev / dvoujehlová optika - pouze v béžové barvě.
Je možný pouze u látek Clash, Crown, Deluxe, Florida,
Havanna, Impendo, Lola, Matrix, Mono, Onyx, Style, Twice,
Vintage, Yelda a všech kategorií kůží.

Vezměte prosím na vědomí, že linie kožených švů v hlavové, sedací a zádové části elementů 1,5-sed XL a Longchair XL se liší (viz obrázek).

Varianty nožiček

Výška sedáku 44 cm:

Nr. 635

Nr. 893

Nr. 223

Výška sedáku 47 cm:

Nr. 618

Nr. 192

Nr. 222

kovová, chrom, lesklá

kovová, černá, matná

kovová, chrom, matná

Nr. 385
pouze u výšky sed8ku 44 cm možná
kovová, zlatavá, lesklá

* Dostupné barevné varianty dřevěných nohou naleznete ve vzorkovníku moření včetně speciální varianty "olejovaný dub". U této varianty je účtován příplatek (viz. str. 7).

*Nr. 635
*Nr. 618

LANNA
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
80 nebo 83
92
44 nebo 47
58

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý element s 1 područkou vždy jeden připojený
základní prvek (longchair, umbauecke). Elementy bez područek vyžadují tento základní prvek na obou stranách!
Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek. Šířku zvolené područky vždy nutno připočítat k danému rozměru.

Jednotlivé elementy

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina J
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina J
skupina M

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

160 cm + 2 područky

140 cm + 2 područky

120 cm + 2 područky

50 cm + 2 područky

160 cm + 1 područka

160 cm + 1 područka

160 cm

3ALR
-3002-

2ALR
-2002-

1,5ALR XL
-4958-

Sessel
-1002-

3AL
-3001-

3AR
-3003-

3oA
-3000-

3-sed
s 2 područkami

2-sed
s 2 područkami

1,5-sed XL
s 2 područkami

Křeslo
s 2 područkami

3-sed
s područkou vlevo

3-sed
s područkou vpravo

3-sed
bez područek

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

26.180,28.350,29.820,43.120,44.590,48.990,54.880,67.410,-

24.220,25.690,27.930,38.990,41.160,45.640,50.750,63.280,-

22.050,23.520,24.990,35.280,36.750,41.160,45.640,56.630,-

17.710,19.180,20.650,27.230,28.770,31.710,35.350,42.770,-

21.770,23.240,24.710,35.770,37.240,40.880,46.060,56.350,-

21.770,23.240,24.710,35.770,37.240,40.880,46.060,56.350,-

17.290,18.060,19.530,28.350,29.820,32.760,37.240,45.290,-

140 cm + 1 područka

140 cm + 1 područka

140 cm

120 cm + 1 područka

120 cm + 1 područka

120 cm

2AL
-2001-

2AR
-2003-

2oA
-2000-

1,5AL XL
-4957-

1,5AR XL
-4959-

1,5oA XL
-4956-

2-sed
s područkou vlevo

2-sed
s područkou vpravo

2-sed
bez područek

1,5-sed XL
s područkou vlevo

1,5-sed XL
s područkou vpravo

1,5-sed XL
bez područek

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

19.110,20.580,22.050,31.640,33.110,36.750,41.160,-

19.110,20.580,22.050,31.640,33.110,36.750,41.160,-

14.630,16.170,16.870,24.220,25.690,28.630,32.340,-

17.640,18.340,19.810,27.930,29.390,32.340,36.750,-

17.640,18.340,19.810,27.930,29.390,32.340,36.750,-

13.160,13.930,14.630,21.280,22.050,24.220,27.930,-

Maloobchodní ceník platný od 8.11.2019. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

LANNA
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
80 nebo 83
92
44 nebo 47
58

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý element s 1 područkou vždy jeden připojený
základní prvek (longchair, umbauecke). Elementy bez područek vyžadují tento základní prvek na obou stranách!
Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek. Šířku zvolené područky vždy nutno připočítat k danému rozměru.

Základní elementy

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina J
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

70 + 1 područka x 160 cm

70 + 1 područka x 160 cm

120 + 1 područka x 160 cm

120 + 1 područka x 160 cm

92 x 209 cm

92 x 209 cm

90 cm

LAL
-7121-

LAR
-7123-

LAL XL
-7098-

LAR XL
-7099-

UBEL
-7111-

UBER
-7113-

Spitz-Ecke klein
-7120-

Longchair
s područkou vlevo

Longchair
s područkou vpravo

Longchair XL
s područkou vlevo

Longchair XL
s područkou vpravo

"Umbauecke" levý

"Umbauecke" pravý

Špičatý roh malý

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s úložným
prostorem

není možná žádná funkce

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

24.290,25.060,27.230,34.650,36.820,40.530,42.770,51.590,-

24.290,25.060,27.230,34.650,36.820,40.530,42.770,51.590,-

31.710,33.180,35.350,45.710,48.650,53.060,58.240,69.990,-

31.710,33.180,35.350,45.710,48.650,53.060,58.240,69.990,-

25.060,26.530,27.990,39.060,40.530,44.240,50.120,61.180,-

25.060,26.530,27.990,39.060,40.530,44.240,50.120,61.180,-

13.650,14.350,15.120,20.990,21.770,23.940,26.880,32.760,-

Maloobchodní ceník platný od 8.11.2019. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

LANNA
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
80 nebo 83
92
44 nebo 47
58

Příslušenství

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina J
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

Hockerbank
medium
-80 x 60-

Hockerbank
-125 x 63-

-7859-

-7853-

-7890-

-9372-

Taburet medium
-80 x 60- cm

Taburet
-125 x 63- cm

Opěrka hlavy
50 x 20 x 14 cm
variabilně umístitelná

Opěrka hlavy velká
80 x 20 x 14 cm
variabilně umístitelná

bez polštářů

bez polštářů

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

8.750,9.520,10.220,12.460,13.160,13.930,14.630,17.640,-

9.520,10.220,10.990,14.640,15.390,16.170,18.340,22.050,-

2.790,2.790,3.490,4.340,4.340,4.690,4.890,6.790,-

3.490,3.490,4.270,5.110,5.530,5.670,5.810,7.280,-

Kopfstütze

Kopfstütze groß

Polštáře jsou vždy dodávány se standardním švem.

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina J
skupina M
skupina X

látka
DEKO látka
látka
látka
DEKO látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

Flatterkissen
quadratisch M
-75 x 75-

Flatterkissen
rechteckig M
-95 x 75-

Flatterkissen
quadratisch L
-95 x 95-

Kissen
- 40 x 40 -

Kissen
- 50 x 50 -

Kissen
- 60 x 60 -

Kissen
- 60 x 40 -

-7804-

-7803-

-7806-

-9295-

-7546-

-7547-

-7545-

Polštář
-40 x 40- cm

Polštář
-50 x 50- cm

Polštář
-60 x 60- cm

Polštář
-60 x 60- cm

Polštář čtvercový
s okrasným lemem
-75 x 75- cm

Polštář obdélníkový
s okrasným lemem
-95 x 75- cm

Polštář čtvercový
s okrasným lemem
-95 x 95- cm

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

1.250,1.250,1.250,1.450,1.450,1.990,2.190,2.310,2.450,2.690,-

1.490,1.490,1.490,1.750,1.750,2.250,2.490,2.640,2.750,2.990,-

1.890,1.890,1.890,2.190,2.190,2.650,2.890,2.880,3.150,3.390,-

1.490,1.490,1.490,1.750,1.750,2.250,2.490,2.640,2.750,2.990,-

1.990,1.990,1.990,2.250,2.250,3.250,3.490,3.940,4.490,5.990,-

2.250,2.250,2.250,2.490,2.490,4.250,4.490,4.940,5.750,7.250,-

2.490,2.490,2.490,2.750,2.750,5.250,5.750,6.430,7.250,8.990,-

LANNA
Příplatky za funkce a nohy

Ceny v Kč s DPH

Všechny skupiny

Ceny v Kč s DPH

Všechny skupiny

Ceny v Kč s DPH

Všechny skupiny

Funkce na spaní
(3-sedy)

Funkce na spaní
(2-sedy)

Funkce na spaní
(1,5-sedy XL)

pro 3-sed s područkou vlevo nebo vpravo nebo bez
područek

pro 2-sed s područkou vlevo nebo vpravo nebo bez
područek

pro 1,5-sed XL s područkou vlevo nebo vpravo nebo
bez područek

příplatek

příplatek

příplatek

9.730,-

9.730,-

9.730,-

Úložný prostor
(Umbauecke)

Úložný prostor
(Longchair)

Úložný prostor
(Longchair XL)

pro Umbauecke levý nebo pravý

pro Longchair levý nebo pravý

pro Longchair XL levý nebo pravý

příplatek

příplatek

příplatek

4.550,-

4.550,-

4.550,-

Dubové masivní nohy olejované

Kovové nohy "zlaté" leštěné

výjimkou jsou typy 1,5oA, 2oA a 3oA, protože nemají
nohy

výjimkou jsou typy 1,5oA, 2oA a 3oA, protože nemají
nohy

příplatek pro element

příplatek pro element

690,-

2.730,Maloobchodní ceník platný od 8.11.2019. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

LANNA
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
80 nebo 83
92
44 nebo 47
58

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek. Šířku zvolené područky vždy nutno připočítat k danému rozměru.

Ukázky sestav - výtah

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina J
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

232 + 1 područka x 209 cm

209 cm x 232 + 1 područka

240 + 2 područky x 160 cm

160 x 240 cm + 2 područky

160 x 302 + 1 područka x 209 cm

209 x 302 + 1 područka x 160 cm

2AL-UBER
-8100-

UBEL-2AR
-8101-

1,5AL XL-LAR XL

LAL XL-1,5AR XL

LAL-2oA-UBER

UBEL-2oA-LAR

2-sed s područkou vlevo
Umbauecke pravý

Umbauecke levý
2-sed s područkou vpravo

1,5-sed XL s područkou
vlevo
Longchair XL s područkou
vpravo

Longchair XL s područkou
vlevo
1,5-sed XL s područkou
vpravo

Longchair s područkou
vlevo
2-sed bez područek
Umbauecke pravý

Umbauecke levý
2-sed bez područek
Longchair s područkou
vpravo

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní
a/nebo s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní
a/nebo s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní
a/nebo s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní
a/nebo s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní
a/nebo s úložným
prostorem

za příplatek
(viz. strana 7) možno
dodat s funkcí na spaní
a/nebo s úložným
prostorem

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

44.170,47.110,50.050,70.690,73.640,80.990,91.280,112.690,-

44.170,47.110,50.050,70.690,73.640,80.990,91.280,112.690,-

49.350,51.520,55.160,73.640,78.050,85.390,94.990,115.640,-

49.350,51.520,55.160,73.640,78.050,85.390,94.990,115.640,-

63.980,67.760,72.090,97.930,103.040,113.390,125.230,153.230,-

63.980,67.760,72.090,97.930,103.040,113.390,125.230,153.230,-

Maloobchodní ceník platný od 8.11.2019. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

