
3místný sedák / 2místný sedák (3ALR/2ALR) s potahem Easy Care petrol 

SALINA



Informace o výrobku a pokyny pro objednávání

Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, D, H a M -
výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!

KONSTRUKCE:

Kostra: Nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou. 

Sedák: Pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami (pružiny Nosag) a zakrytím na horní straně. Sedák z polyuretanové pěny (min. RG 35) 

Sedák zakryt vatovou plstí. 

Zádový díl: Z ergonomicky tvarovaného pěnového materiálu (min. RG 25) Krycí vrstva z vatové plsti.

FUNKCE: Funkce rozkládání s matrací z polyuretanové pěny – podélné spaní ve výšce sedáku

U obou modelových typů 3místný sedák a 2místný sedák se 2 loketními opěrkami a 1 loketní opěrkou – dodává se za příplatek
Matrace ze studené pěny – dodává se za příplatek 
Rozměry lůžka u 3místného sedáku = cca 196 x 162 cm / u 2místného sedáku = cca 196 x 142 cm

Úložný prostor na lůžkoviny u obou modelových typů, lenoška a rohový díl  – dodává se za příplatek
Přestavitelné opěrky hlavy

Pozor: Při použití funkce rozkládání musí být opěrky hlavy sklopeny nahoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Polštář (cca 40 x 40 cm), polštář (cca 50 x 50 cm), polštář (cca 60 x 60 cm) – dodává se pouze za příplatek

Model lze dodat pouze v jednobarevném provedení.

Noha k dodání: Kov (dřevo s kovovým opláštěním) nebo dřevo, dodávané barvy dřeva viz karta barevných odstínů dřeva (bez speciálního barevného odstínu!)

OSTATNÍ PRVKY: U typů s funkcí rozkládání je namontováno jiné kování hlavové části.

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

Vzhledem k funkčnímu kovovému kování je vysoká vlastní hmotnost, v důsledku funkce mohou vznikat rušivé zvuky.

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 povedení 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. Vyhrazujeme si právo na změny tvaru, barvy a konstrukce v rámci 
technického pokroku. Objednávky zapisujte vždy zleva do prava z pohledu před sedací soupravou.
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Rozměry cca cm Mějte prosím na paměti: 

Výška 75–95 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 loketní opěrkou vždy jeden připojený

Hloubka 107 základní prvek (lenoška, rohový díl). Každý prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách!

Výška sedáku 43 Prvky s 1 loketní opěrkou nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Hloubka sedáku 62

Modelové typy

228 cm 208 cm 204 cm 204 cm 183 cm 183 cm 

Cenová skupina 6 27.940,- 26.260,- 22.850,- 22.850,- 21.110,- 21.110,-
Cenová skupina 8 30.740,- 29.060,- 24.020,- 24.020,- 22.290,- 22.290,-
Cenová skupina D 45.810,- 43.460,- 36.960,- 36.960,- 34.610,- 34.610,-
Cenová skupina H 49.340,- 46.980,- 39.930,- 39.930,- 37.580,- 37.580,-
Cenová skupina M 56.390,- 52.860,- 46.370,- 46.370,- 42.840,- 42.840,-

104 x 171 cm 104 x 171 cm 107 x 252 cm 107 x 252 cm

Cenová skupina 6 19.430,- 19.430,- 28.280,- 28.280,-
Cenová skupina 8 19.990,- 19.990,- 30.580,- 30.580,-
Cenová skupina D 32.930,- 32.930,- 51.180,- 51.180,-
Cenová skupina H 35.280,- 35.280,- 55.270,- 55.270,-
Cenová skupina M 39.420,- 39.420,- 61.770,- 61.770,-

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s úložným prostorem 

na lůžkoviny

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s úložným prostorem 

na lůžkoviny

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s úložným prostorem 

na lůžkoviny

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s úložným prostorem 

na lůžkoviny

rohový díl pravý

Ceny v Kč s DPH LAL LAR

lenoška s loketní opěrkou 

vlevo

lenoška s loketní opěrkou 

vpravo
rohový díl levý

UBERUBEL

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s funkcí rozkládání

bez polštářů bez polštářů bez polštářů

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s funkcí rozkládání

bez polštářů

3místný sedák s loketní 

opěrkou vpravo

3místný sedák s loketní 

opěrkou vpravo 

2AL

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s funkcí rozkládání

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s funkcí rozkládání

2místný sedák s loketní 

opěrkou vlevo

2místný sedák s loketní 

opěrkou vpravo 

3AR 2AR

3místný sedák se 2 

loketními opěrkami 

bez polštářů bez polštářů

2místný sedák se 2 

loketními opěrkami 

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s funkcí rozkládání

za příplatek

(viz stranu 5) se dodává 

také s funkcí rozkládání

 SALINA

Ceny v Kč s DPH 3ALR 2ALR 3AL

Maloobchodní ceník platný od 16.04.2014.   Ceny uvedeny v Kč s DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca cm
Výška 75–95
Hloubka 107
Výška sedáku 43
Hloubka sedáku 62

Modelové typy

Cenová skupina 6 7.560,- 1.270,- 1.520,- 1.930,-
Cenová skupina 8 8.180,- 1.270,- 1.520,- 1.930,-
Cenová skupina 12 1.520,- 1.780,- 2.190,-
Cenová skupina D 10.530,- 2.030,- 2.290,- 2.690,-
Cenová skupina H 11.710,- 2.240,- 2.540,- 2.950,-
Cenová skupina M 12.820,- 2.490,- 2.790,- 3.210,-
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Ceny v Kč s DPH
Hocker

-80 x 80- 

Kissen

- 40 x 40 -

Kissen

- 50 x 50 -

Kissen

- 60 x 60 -

taburet v rozměru

- 80 x 80-
 polštářek polštářek polštářek

bez polštářů
dodává se POUZE za 

příplatek

dodává se POUZE za 

příplatek

dodává se POUZE za 

příplatek

Maloobchodní ceník platný od 16.04.2014.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca cm
Výška 75–95
Hloubka 107

Výška sedáku 43

Hloubka sedáku 62

PŘÍPLATKY ZA FUNKCE

Cenová skupina 6 18.480,- 18.480,- 2.860,- 2.860,-

Cenová skupina 8 18.480,- 18.480,- 2.860,- 2.860,-

Cenová skupina D 18.480,- 18.480,- 2.860,- 2.860,-

Cenová skupina H 18.480,- 18.480,- 2.860,- 2.860,-

Cenová skupina M 18.480,- 18.480,- 2.860,- 2.860,-

Příplatky

140 cm 160 cm 

Ceny v Kč s DPH 4.420,- 3.810,- 8.120,-

Příplatek Příplatek 

160 cm 

jednotková cenajednotková cenajednotková cena

10.860,-7.060,- 12.660,-

140 cm 

jednotková cena

Příplatek

Jednotkové ceny pro dodatečné objednávky

Příplatek Příplatek Příplatek

 Kaltschaum-Matratze 
(Matrace ze studené 

pěny)

Kaltschaum-Matratze 
(Matrace ze studené 

pěny)

 PUR-Schaum Matratze 
(Matrace z 

polyuretanové pěny)

PUR-Schaum Matratze 
(Matrace z 

polyuretanové pěny)

Kaltschaum-Matratze 
(Matrace ze studené 

pěny)

Kaltschaum-Matratze 
(Matrace ze studené 

pěny)

140 cm 160 cm 

integrován v rohovém dílu

vlevo NEBO vpravo

integrován v 3místném sedáku se

2 loketními opěrkami nebo

s 1 loketní opěrkou

integrován ve 2místném sedáku 

se

2 loketními opěrkami nebo

s 1 loketní opěrkou

integrován v lenošce s loketní 

opěrkou vlevo NEBO vpravo
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Ceny v Kč s DPH

Schlaffunktion 3-Sitzer 
(Funkce rozkládání vč. 

matrace z polyuretanové 
pěny

(3místný sedák))

Schlaffunktion 2-Sitzer 
(Funkce rozkládání vč. 

matrace z polyuretanové 
pěny

(2místný sedák))

Bettkasten Longchair 
(Úložný prostor na 

lůžkoviny
(lenoška))

Bettkasten Umbauecke 
(Úložný prostor na 

lůžkoviny (rohový díl))

Maloobchodní ceník platný od 16.04.2014.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


