
  
            1,5sed s područkou vlevo + longchair velký dlouhý s područkou vpravo

                          1,5sed s područkou vlevo + 1,5sed s područkou vpravo

           1,5sed medium s područkou vlevo  +  1,5sed medium s područkou vpravo + longchair velký dlouhý s područkou vpravo

STRADO

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 k produktu a objednávkám

Kostra: nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky: spodní pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami  a zakrytím na horní straně. Sedáky z vysokojakostní polyuretanové pěny (min. RG 35), 
vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Sedák uzavřen inlettem (plněn vysokojakostními výplňovými materiály s příměsí peří),
zakryto vatovou plstí.

kuličkami, prachovým peřím, peřím nebo podobnými materiály). Ve struktuře čalounění tvoří základní čalounění pěnové jádro nebo pěnový polštář.

Opěráky: volné zádové polštáře s inlettem (plněné vysokojakostními výplňovými materiály s příměsí peří).

Komorové polštáře: tento model je vybaven vysoce kvalitními komorovými polštáři. Výplňový materiál je držen v komorách uvnitř polštářů, takže se neposouvá.   
V závislosti na typu a tloušťce krycího materiálu mohou být komory i plnicí materiál někdy více, někdy méně znatelné. Aby se zabránilo
 stlačování plnícího materiálu, je dobré po použití občas sedáky a opěráky rukou lehce "natřepat". Je to stejný princip jako u polštářů v posteli.

Průřez konstrukcí:                     sedák:   "sandwich" pěna/inlett   /    opěrák: inlett

Sedák:
1. konstrukce
2. podpružení z vlnovcových pružin
3. kryt vlnovcových pružin
4. pěna v "sandwich" struktuře + inlett (pevně vyznačený sedák)
5. vatové rouno
6. potahový materiál

Opěrák:
1. konstrukce
2. inlett (volné odnímatelné polštáře) 
3. vatové rouno
4. potahový materiál

"Vyjímečné ležérní čalounění" se vyznačuje velmi pohodlným a měkkým povrchem. To je dosažené inlettem s různými výplněmi (např. vlákny, 
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Informace k produktu a objednávkám

Rozměry: výška: 83 cm 
hloubka: 125 cm
výška sedáku: 43 cm
hloubka sedáku: 84 cm

Dekorační látky: dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro taburety a veškeré polštáře.

Model je také nově dodáván v látce Cord (Manchester), cenová skupina 6.  Průběh "linií pruhů" u provedení v této látce naleznete na piktogramech, viz. níže. 

                  3-sed / 1,5-sed / taburety                         Longchair

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) v souladu s RAL GZ 430

Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.  

Veškeré elementy jsou standardně dodávány s originálním potažením zad v příslušné látce.

Materiálové informace o látkách a kůžích naleznete na zadní straně našich látkových a kožených visaček u produktu nebo ve vzorkovnících. 

Vezměte prosím na vědomí, že výška a hloubka sedu u čalouněného nábytku s velkými měkkými sedacími plochami mohou v průběhu používání 
vykazovat odchylky od zde uvedených rozměrů.

Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech. 

Do objednávky zapisujte elementy vždy zleva do prava při pohledu zpředu na sedací soupravu.
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cca. cm
83
125
43
84

Ukázka z možných sestav

        Rozměry

Popis

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10 91.140,-111.790,-

Výška sedáku 

98.870,-

205 x 416 cm

103.990,-

6979

Longchair velký dlouhý s područkou vlevo                                                                                                     
+                                                                                                                               

1,5-sed bez područek                                                                                                                                             
+                                                                                                                                                                    

1,5-sed s područkou vpravo

1,5-sed s područkou vlevo                                                                                                     
+                                                                                                                               

1,5-sed bez područek                                                                                                        
+                                                                                                                                                                   

Longchair velký dlouhý s područkou vpravo

81.760,-
83.510,-

416 x 205 cm

Rozměry
Výška 

Typ-obj. číslo

Hloubka sedáku

6978

Hloubka 
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cca. cm
83
125
43
84

Rozměry 176 cm 148 cm 120 cm 156 cm
Typ-obj. číslo 7388 7151 / 7153 7150 4578

Popis 1,5-sed                                                                               
s 2 područkami

1,5-sed                                                                                         
s područkou vlevo / vpravo

1,5-sed                                                                        
bez područek

1,5-sed medium                                                                               
s 2 područkami

látková skupina 6 36.530,- 30.490,- 24.510,- 34.780,-
látková skupina 8 38.220,- 32.180,- 26.190,- 36.530,-
látková skupina 10 41.150,- 34.580,- 28.080,- 39.460,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Jednotlivé elementy
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cca. cm
83
125
43
84

Rozměry 128 cm 100 cm
Typ-obj. číslo 7427 / 7428 7160

Popis
1,5-sed medium                                                                                        

s područkou vlevo / 
vpravo

1,5-sed medium                                                                       
bez područek

látková skupina 6 28.730,- 22.750,-
látková skupina 8 30.490,- 24.510,-
látková skupina 10 32.890,- 26.330,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Jednotlivé elementy
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cca. cm
83
125
43
84

Rozměry 148 x 205 cm 128 x 205 cm 148 x 178 cm 128 x 178 cm
Typ-obj. číslo 6192 / 6193 6190 / 6191 7921 / 7923 7121 / 7123

Popis
Longchair velký dlouhý                               

s područkou                                                                            
vlevo / vpravo

Longchair dlouhý                               
s područkou                                                                            

vlevo / vpravo

Longchair velký                               
s područkou                                                                            

vlevo / vpravo

Longchair                                                 
s područkou                                                                            

vlevo / vpravo

látková skupina 6 43.880,- 41.340,- 40.560,- 37.890,-
látková skupina 8 45.630,- 42.250,- 43.880,- 39.590,-
látková skupina 10 49.140,- 45.630,- 48.170,- 43.090,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Jednotlivé elementy
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cca. cm Dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro taburety a veškeré polštáře.
83
125
43
84

Jednotlivé elementy

Rozměry 50 x 125 cm 52 x 125 cm 90 x 125 cm 92 x 125 cm
Typ-obj. číslo 7202 7204 / 7207 7114 7108 / 7109

Popis Taburet mini                               
vkládací mezi elementy

Taburet mini                                                             
levý / pravý                                                         
ukončovací

Taburet malý                               
vkládací mezi elementy

Taburet malý                                                             
levý / pravý                                                         
ukončovací

látková skupina 6 16.320,- 16.320,- 21.450,- 21.450,-
látková skupina 8 17.160,- 17.160,- 22.230,- 22.230,-
látková skupina 10 18.010,- 18.010,- 23.990,- 23.990,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 
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cca. cm Dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro veškeré taburety a polštáře.
83
125
43
84

Jednotlivé elementy

Rozměry 100 x 125 cm 102 x 125 cm 120 x 125 cm 122 x 125 cm
Typ-obj. číslo 7745 7744 / 7749 7735 7742 / 7748

Popis Taburet medium                               
vkládací mezi elementy

Taburet medium                                                             
levý / pravý                                                         
ukončovací

Taburet                               
vkládací mezi elementy

Taburet                                                              
levý / pravý                                                         
ukončovací

látková skupina 6 22.230,- 22.230,- 24.960,- 24.960,-
látková skupina 8 23.990,- 23.990,- 25.740,- 25.740,-
látková skupina 10 24.960,- 24.960,- 27.490,- 27.490,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 
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cca. cm Dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro veškeré taburety a polštáře.
83
125
43
84

Rozměry 90 x 90 cm 90 x 120 cm 100 x 100 cm 120 x 120 cm
Typ-obj. číslo 9000 7853 7820 8084

Popis Taburet čtvercový                                                            
malý Taburet obdélníkový Taburet čtvercový                                                             

medium
Taburet čtvercový                                                       

velký

látková skupina 6 15.470,- 18.010,- 15.930,- 21.450,-
látková skupina 8 16.320,- 18.920,- 16.770,- 22.230,-
látková skupina 10 17.160,- 21.450,- 16.970,- 23.140,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Příslušenství
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cca. cm Dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro veškeré taburety a polštáře.
83
125
43
84

Rozměry 140 x 120 cm 40 x 40 cm 50 x 50 cm 60 x 60 cm
Typ-obj. číslo 7849 7804 7805 7806

Popis Taburet obdélníkový                                                
velký Polštář Polštář Polštář

látková skupina 6 23.140,- 1.980,- 2.340,- 3.060,-
látková skupina 8 23.990,- 1.980,- 2.340,- 3.060,-
látková skupina 10 25.740,- 2.340,- 2.760,- 3.480,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Příslušenství
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cca. cm Dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro veškeré taburety a polštáře.
83
125
43
84

Rozměry 60 x 40 cm 65 x 65 cm 75 x 75 cm 95 x 95 cm
Typ-obj. číslo 9295 7809 7546 7545

Popis Polštář obdélníkový Polštář područkový Polštář s okrasným lemem 
"M"

Polštář s okrasným lemem 
"L"

látková skupina 6 2.340,- 3.420,- 3.180,- 3.890,-
látková skupina 8 2.340,- 3.420,- 3.180,- 3.890,-
látková skupina 10 2.760,- 3.840,- 3.540,- 4.440,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Příslušenství
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cca. cm Dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro veškeré taburety a polštáře.
83
125
43
84

Rozměry 72 x 35 x 14 cm 40 x 27 cm 40 x 50 cm 70 x 70 cm
Typ-obj. číslo 8095 7666 7446 7444

Popis Komfortní opěrka hlavy 
libovolně umístitelná

Dřevěný "stolek" na 
područku

Dřevěná "stolní" deska mini 
na taburet

Dřevěná "stolní" deska                                                              
na taburet

látková skupina 6 4.160,- 2.880,- 3.540,- 5.040,-
látková skupina 8 4.160,-
látková skupina 10 5.070,-

Hloubka sedáku
Výška sedáku 

Rozměry
Výška 
Hloubka 

Příslušenství

STRADO

Maloobchodní ceník platný od 24.11.2022.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena.


