
 RIMOLA

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. 



Informace o výrobku a pokyny pro objednávání

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

KONSTRUKCE:
Kostra: nosné díly konstrukce z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou. 
Sedák: spodní odpružení z dlouhoelastických pásů a zakrytím na horní straně. Sedák z vysokojakostní pěny (min. RG 35), 

vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Pokryto vatovým rounem.
Opěrák: z ergonomicky tvarovaného vysokojakostního pěnového materiálu vrstveného v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Zakryto vatovým rounem.

FUNKCE: motorové polohování (dotykový spínač vpravo) / hlavový díl (opěrka hlavy) je vždy pouze manuálně polohovatelná
USB nabíjecí port (lehátko je vybaveno také nabíjcím uUSB portem)

PŘÍSLUŠENSTVÍ: polštář - loketní opěrka (cca. 40 x 18 cm) - dodáván separátně za příplatek

NOHY: volitelné:                         kovové (chromované)                                    kovové (černé matné)

Upozornění: vezměte prosím na vědomí, že opěrná část na nohy a  opěrná část opěradla zad (včetně hlavové části) nejsou určené k sezení. Maximální možné zatížení podnožní
části lehátka je 80 kg, to samé platí i pro opěradlovou část lehátka. Celkový limit zatížení lehátka (sedací plochy) je 120 kg, pro variantu MAXI pak 200 kg.
Nadměrné namáhání může poškodit mechaniku a nábytek může ztratit svoji stabilitu.

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.

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.  
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Rozměry cca. cm
Výška 54 - 113
Výška sedáku 46
Hloubka sedáku 110

Typy

Obj. číslo: 7556 7558 7626
Rozměry 80 x 158-198 cm 120 x 158-198 cm 40 x 18 cm

skupina 6      látka 42.210,- 47.740,- 2.020,-
skupina 8      látka 42.980,- 48.510,- 2.020,-
skupina 10    látka 43.820,- 50.120,- 2.340,-
skupina 10    dekorační látka 43.820,- 50.120,- 2.340,-

skupina D      kůže 50.120,- 59.710,- 3.840,-
skupina H      kůže 51.450,- 60.480,- 4.420,-
skupina J       kůže 53.760,- 64.470,- 4.620,-
skupina M     kůže 56.560,- 68.530,- 4.750,-
skupina T       kůže 58.870,- 71.680,- 5.330,-
skupina X      kůže 63.690,- 78.050,- 5.850,-

Model nově dostupný také v manšestru (skupina 6).

Loketní opěrka 
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Typ Lehátko                                         
(jednolůžko)

Lehátko MAXI 
(jednolůžko)

s motorovou funkcí s motorovou funkcí PříslušenstvíFunkce:

Maloobchodní ceník platný od 20.6.2022.   Ceny uvedeny v Kč s DPH.   Změna cen vyhrazena.


