
3-sed s područkou vlevo s funkcí na spaní - Umbauecke pravý s úložným prostorem, sestava (3FQAL-EBERF) v látce Zappa white     Sestava  (LALF-2FQAR) v látce Stella caviar mix

MILESTONE

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. 

    Sestava (3FQAL-UBERF) v látce Zappa elephant



Informace o výrobku a pokyny k objednávání

Model k dodání v cenových / látkových skupinách 6, 8 a 10  

výběr látek naleznete v naší aktuální kolekci látek.

KONSTRUKCE:
Rám: Všechny nosné součásti z masivního dřeva a z materiálů ze dřeva.
Sedák: Podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin a vata/rounový svršek. Sedák z PUR pěny (min. RG 35) sestavený z vrstev v různých výškách a tvrdostech pro trvalé max. pohodlí. 

Opěrák: Opěrák z ergonomicky formované pěny (min. RG 25) a vata/ rpounový svršek.

FUNKCE: Polohovatelné opěrky hlavy  u všech elementů
Funkce na spaní  - příčné lůžko ve výšce sedáku (šířka plochy na spaní u 3-sedů cca. 155 cm, u 2-sedů cca. 135 cm) - je možné za příplatek u elementů 3-sed a 2-sed s 1 područkou a
2-sed bez područek 
Plocha na spaní je potažena v originální látce, ve které jsou potaženy sedáky, zádové polštáře a područky.

U elementů 3-sed a 2-sed s 1 područkou je výsuvný sedák (regulace hloubky sedu)  - možný za příplatek
U elementů Longchair, Umbauecke a Umbauecke medium je úložný prostor  - možný za příplatek

VÍCEBAREVNOST: Možnost barevných kombinací: 1. Korpus, sedák a zádové polštáře kompletně v jedné barvě
                                                   2. Korpus v jedné barvě, Sedáky a zádové polštáře a područkové polštáře v jiné barvě
Model není možné objednat  3-barevný !
UPOZORNĚNÍ: v případě kombinace potahových materiálů v rozdílných látkových skupinách je celek účtován vždy ve vyšší cenové / látkové  skupině !

Dodávané nohy: Kovové (pochromované) blokové (opláštěné chromované)   nebo   dřevěné, volitelná barva moření dřeva dle vzorkovníku barev

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

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. 

Čalounění s měkkým, ležérním charakterem je typické pro tento design a je v tomto provedení zamýšleno. 

Všechny hodnoty uvedené v ceníku jsou přibližné rozměry v centimetrech.  

Objednávky zapisujte vždy zleva doprava z pohledu před sedací soupravou.

 MILESTONE



Rozměry cca. cm Upozornění : 
Výška 75 - 86 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy připojení základního prvku
Hloubka 99 (Longchair, Umbauecke, Umbauecke medium). 
Výška sedáku 42 Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze používat samostatně nebo je vzájemně 
Hloubka sedáku 60 kombinovat!

  Jednotlivé elementy:

222 202 191 191 171 171 140

skupina 6    látka 21.140,- 19.410,- 19.280,- 19.280,- 17.550,- 17.550,- 15.440,-
skupina 8    látka 23.380,- 20.520,- 20.460,- 20.460,- 18.660,- 18.660,- 16.620,-
skupina 10  látka 26.160,- 23.990,- 23.930,- 23.930,- 21.820,- 21.820,- 19.470,-

95 95
103 103 95 95

109 x 170 cm 109 x 170 cm 100 x 237 cm 100 x 237 cm 100 x 207 cm 100 x 207 cm

skupina 6    látka 18.910,- 18.910,- 22.380,- 22.380,- 20.710,- 20.710,- 8.060,-
skupina 8    látka 20.090,- 20.090,- 23.490,- 23.490,- 21.820,- 21.820,- 9.180,-
skupina 10  látka 23.490,- 23.490,- 27.470,- 27.470,- 25.540,- 25.540,- 10.730,-
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Cenová/látková 
skupina 3ALR 2ALR 3AL 3AR

3-sed s 2 područkami 2-sed s 2 područkami 3-sed, područka vlevo 3-sed, područka vpravo

2AL

žádné funkce nejsou 
možné

výsuvný sedák a funkce na 
spaní možná za příplatek 

(viz. str. 4)

výsuvný sedák a funkce na 
spaní možná za příplatek 

(viz. str. 4)

bez  polštářů bez  polštářů

2AR 2oA

2-sed, područka vlevo 2-sed, područka vpravo

výsuvný sedák a funkce na 
spaní možná za příplatek 

(viz. str. 4)

výsuvný sedák a funkce na 
spaní možná za příplatek 

(viz. str. 4)

bez  polštářůbez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

žádné funkce nejsou 
možné

Cenová/látková 
skupina LAL LAR

Longchair, područka 
vpravo

Umbauecke levý Umbauecke pravý

UBEL UBER UBELmedium UBERmedium

Umbauecke medium levý Umbauecke medium pravý

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 4)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 4)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 4)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 4)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 4)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 4)

Longchair, područka           
vlevo

bez  polštářů bez  polštářůbez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

2-sed, bez  područek

funkce na spaní možná za 
příplatek (viz. str. 4)

bez  polštářů

Hocker
-80 x 80-

taburet o rozměrech
-80 x 80-

žádné funkce nejsou 
možné

Maloobchodní ceník platný od 10.2.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca. cm Upozornění : 
Výška 75 - 86 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy připojení základního prvku
Hloubka 99 (Longchair, Umbauecke, Umbauecke medium). 
Výška sedáku 42 Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze používat samostatně nebo je vzájemně 
Hloubka sedáku 60 kombinovat!

  Přehled funkcí - příplatky

 

skupina 6    látka 2.730,- 2.730,- 5.080,- 5.080,-
skupina 8    látka 2.730,- 2.730,- 5.080,- 5.080,-
skupina 10  látka 2.730,- 2.730,- 5.080,- 5.080,-

skupina 6    látka 3.410,- 3.410,- 3.410,-
skupina 8    látka 3.410,- 3.410,- 3.410,-
skupina 10  látka 3.410,- 3.410,- 3.410,-

Cenová/látková 
skupina

Výsuvný sedák
(3-sed)

integrován v 2-sedu
s područkou vlevo nebo vpravo  

nebo bez područek

Funkce na spaní                                         
(2-sed)

Výsuvný sedák
(2-sed)

Funkce na spaní                                         
(3-sed)

za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek

integrován v 2-sedu
s područkou vlevo nebo vpravo 

integrován v 3-sedu
s područkou vlevo nebo vpravo 

MILESTONE

za příplatek za příplatek

Cenová/látková 
skupina

Úložný prostor                                        
(Longchair)

Úložný prostor                               
(Umbauecke)

integrován v longchairu
s područkou vlevo nebo vpravo 

integrován v Umbauecke levém 
nebo pravém

Úložný prostor                               
(Umbauecke medium)

integrován v Umbauecke medium 
levém nebo pravém

za příplatek

integrován v 3-sedu
s područkou vlevo nebo vpravo 

Maloobchodní ceník platný od 10.2.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca. cm
Výška 75 - 86
Hloubka 99
Výška sedáku 42
Hloubka sedáku 60

         Návrhy sestav (ukázka)

274 x 170 cm  170 x 274 cm 294 x 170 cm  170 x 294 cm 266 x 207 cm 207 x 266 cm

skupina 6    látka 40.550,- 36.460,- 36.460,- 38.190,- 38.190,- 38.250,- 38.250,-
skupina 8    látka 42.910,- 38.750,- 38.750,- 40.550,- 40.550,- 40.490,- 40.490,-
skupina 10  látka 50.160,- 45.320,- 45.320,- 47.430,- 47.430,- 47.370,- 47.370,-

266 x 237 cm 237 x 266 cm 286 x 237 cm 237 x 286 cm 170 x 338 x 237 cm 237 x 338 x 170 cm

skupina 6    látka 39.930,- 39.930,- 41.660,- 41.660,- 56.730,- 56.730,-
skupina 8    látka 42.160,- 42.160,- 43.960,- 43.960,- 60.210,- 60.210,-
skupina 10  látka 49.290,- 49.290,- 51.390,- 51.390,- 70.430,- 70.430,-

Umbauecke medium levé -
2-sed s područkou vpravo

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

bez  polštářků

bez  polštářků bez  polštářků bez  polštářků

funkce na spaní  a / nebo 
úložný prostor možný za 

příplatek (viz. str. 4)

Longchair s područkou 
vlevo - 2-sed bez područek - 

dlouhý rohový element 
pravý

2AL-UBERmedium

2-sed s područkou vlevo - 
Umbauecke medium 

pravé

výsuvný sedák nebo 
funkce na spaní  a / nebo 

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 4)

bez  polštářků

bez  polštářků bez  polštářků bez  polštářků

Dlouhý rohový element 
levý - 2-sed bez područek - 

Longchair s područkou 
vpravo

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

funkce na spaní  a / nebo 
úložný prostor možný za 

příplatek (viz. str. 4)

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

2-sed s područkou vlevo - 
dlouhý rohový element 

pravý

dlohý rohový element levý - 
2-sed s područkou vpravo

bez  polštářků

UBEL-3AR LAL-2oA-UBER UBEL-2oA-LARCenová/látková 
skupina 2AL-UBER UBEL-2AR 3AL-UBER

3-sed s područkou vlevo - 
dlouhý rohový element 

pravý

dlohý rohový element levý - 
3-sed s područkou vpravo

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

bez  polštářků bez  polštářků bez  polštářků bez  polštářků

žádné funkce nejsou možné

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

výsuvný sedák nebo funkce 
na spaní  a / nebo úložný 
prostor možný za příplatek 

(viz. str. 4)

LAL-3AR

3-sed s 2 područkami  +
2-Sitzers 2 područkami

2-sed s područkou vlevo - 
Longchair s područkou 

vpravo

Longchair s područkou 
vlevo -

2-sed s područkou vpravo

3-sed s područkou vlevo - 
Longchair s područkou 

vpravo

Longchair s područkou 
vlevo -

3-sed s područkou vpravo

UBELmedium-2AR

MILESTONE

Cenová/látková 
skupina 3ALR / 2ALR 2AL-LAR LAL-2AR 3AL-LAR

Maloobchodní ceník platný od 10.2.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


