BARI 1072

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.

BARI 1072
Informace k produktu a objednávkám

Konstrukce:

nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky:

spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno,

1. sedák SOFT pěnový:

sedák z vysokojakostní PUR pěny (min. RG 35) v sendvičovém uspořádání v různých tlošťkách a pevnostech pro ideální pohodlí, vatové rouno

2. sedák pružinový:

pružinové jádro z taženého ocelového drátu (vyjma taburetů), kryto textilním rounem, PUR pěna (min. RG 35), vatové rouno

Opěráky:

z ergonomicky formované pěny (min. RG 25). Kryto vatovým rounem.
Veškeré elementy mají záda v originální látce, u koženého provedení jsou záda v kůži u všech 2,5-sedů a 3-sedů za příplatek.

Nohy:

kovem opláštěné dřevěné nohy
kovové nebo dřevěné nohy
dřevěné nohy - barva moření volitelná dle vzorkovníku
volitelně kolečka - u taburetu

Opěrky hlavy:

veškeré elementy jsou dodávány s variabilním polohovatelnýmii opěrkami hlavy s jemným rastrovým mechanismem.

Longchair:

u Longchairu s motorovou funkcí RELAX lze polohovatelnou opěrku hlavy ovládat pouze manuálně.

Kontrastní prošití:

kontrastní prošití je možné pouze v béžové barvě.
V následujících potahových materiálech kontrastní prošití není možné s ohledem na povahu těchto látek:

Cinema, Easy Care, Trend a Velvet.
U všech ostatních látek a kůží je kontrastní prošití možné objednat na přání.

Je vždy nezbytné uvést do objednávky, zda-li si přejete vaší sedací soupravu objednat s kontrastním prošitím nebo bez.

BARI 1072
Informace k produktu a objednávkám
Doplňkové informace k elementům s funkcí Wallfree
Elementy s inovativní "Wallfree" funkcí umožňují individuální polohování sedacího místa z polohy sezení až do polohy ležení.
Elementy s "Wallfree" funkcí polohování jsou v nabídce jak s částečně motorovým ovládáním, tak s plně motorovým ovládáním.
Částečně motorová

s tiskem tlačítka ovladače si můžete nastavit polohu a sklon opěrky nohou a úhel sklonu opěradla do ideální pozice od klasického sezení až skoro do

funkce "WALLFREE" :

polohy ležení. Polohování hlavové části je u této funkce možné manuálně. Díky vestavěnému jemnému rastrovému mechanismu si můžete
hlavovou část snadno nastavit do ideální polohy.

Plně motorová

u této funkce si můžete nastavit polohu a sklon opěrky nohou , úhel sklonu opěradla a pozici hlavového dílu do Vámi zvolené ideální polohy pomocí

funkce "WALLFREE" :

spínačů motorového ovládání..
Elementy s částečnou / plnou funkcí WALLFREE jsou opatřeny spínači ovládání.
U elementů s područkou je spínač ovládání motorového polohování umístěn na vnější boční straně područky.
U elementů bez područky je spínač polohování umístěn v zakryté poloze.
Příslušná uživatelská příručka je součástí nábytku.

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 látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení.
Materiálové informace o látkách naleznete na našich látkových a kožených visačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže.
Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech.
Zapisujte vždy objednávky výše zleva doprava.

Upozornění: následný text je platný pouze pro elementy bez částečně motorové nebo plně motorové polohovací funkce Wallfree !
Z technických důvodů potřebuje být každý element s jednou opěrkou spojen se zákl. elementem jako např. (longchair, rohový element, roh...). Každý element bez
područek potřebuje toto spojení na obou stranách ! Elementy s 1 područkou (nebo bez područek) nelze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými stejnými elementy !
Z jednotlivých elementů lze vytvořit základní element pomocí universální podpůrné patky a nohou. Toto platí pouze u elementů bez funkcí a s jednou područkou nebo
bez područek.

BARI 1072
Informace k produktu a objednávkám
Doplňkové informace k elementům s funkcí Wallfree
Kombinace
elementů

Přímá kombinace (spojení) standardních elementů (3-sedy, 2,5-sedy a 2-sedy) s elementy určenými pro funkcí "Wallfree Relax" (s volitelnou šířkou
sedáků 62,5 cm, 74 cm a 82 cm) není možná. Tyto elementy mají jinou konstrukční základnu, takže nejdou vzájemně kombinovat.
Kombinace těchto různých elementů v jedné sedací soupravě je možná pouze v případě, když jsou v sestavě spojeny mezi sebou základním
elementem (např. špičatým rohem).
Příklad:

Elementy určené pro funkcí "Wallfree Relax" s volitelnou šířkou sedáků 62,5 cm, 74 cm a 82 cm
Standardní "pevné" elementy (3-sedy, 2,5-sedy a 2-sedy)

Upozornění:

při sestavování elementů v přímém směru vedle sebe mohou byt vzájemně spojeny max. 3 elementy s funkcí Wallfree RELAX (šířka sedáků 62,5, 74 a 82 cm).
Při kombinaci více jak 3 elementů vedle sebe s funkcí RELAX nebo bez ní hrozí nebezpečí nestability sedací soupravy a možného sklápění.

Vložení universálních podpůrných nohou není z konstručních důvodů možné.
Při plánování sedací soupravy dbejte prosím uvedených upozornění.
Podpůrné nohy

Vezměte prosím na vědomí, že elementy s volitelnou šířkou sedáků 62,5 cm, 74 cm a 82 cm mají z technických důvodů další zapuštěné černé opěrné nohy.
Ty jsou pod jednotlivými elementy viditelné.

BARI 1072
Další informace k produktu a objednávkám
Područky:
Veškeré uvedené rozměry v typovém plánu a ceníku u sestav a jednotl. elenentů
s područkami jsou uvedeny vždy jako celkové rozměry s područkami.

Základní hloubka: 110 cm
Hloubka u elementů s funkcí WALFREE RELAX: 110 - 180 cm
U elementů s funkcí WALFREE RELAX je nutné odsazení od stěny
9 cm.

A
Područka A: instalační šířka cca. 24 cm

Výběr nohou:
kovem olemované dřevěné nohy
kovové nebo dřevěné nohy
volitelná barva moření dřeva dle vzorkovníku

Výběr nohou pod područku A
kovem olemované dřevěné nohy nebo dřevěné nohy

Výběr nohou k sedací soupravě nebo taburetu
kovové nebo dřevěné nohy

volitelná kolečka k taburetu
pojizdný taburet

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Hloubka

110 - 180*

Výška sedáku

47

Celková výška

92 - 111

Hloubka sedáku

57 - 108*

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Částečně motorová funkce (záda + nožní díl) a plně motorová funkce
(hlavový díl + záda + nožní díl) WALLFREE RELAX je volitelná za příplatek.
* U elementů s funkcí "WALLFREE RELAX" je hloubka a hloubka sedáku proměnlivá !

Elementy určené k funkci "Wallfree" jsou tvořeny z následujících jednotlivých elementů:
3-sed sestává z:

2x 1,5-sed (ŠS 82 cm) + područka levá/pravá

2,5-sed sestává z:

2x 1,5-sed medium (ŠS 74 cm) + područka levá/pravá

2-sed sestává z:

2x 1-sed (ŠS 62,5 cm) + područka levá/pravá

1-sed sestává z:

1x 1-sed (ŠS 62,5 cm) + područka levá/pravá

Rozměry

280 x 232

4682 (viz. vyobrazení)
4681 (zrcadlové provedení)

Typ-obj. číslo
3-sed s 2 područkami

Popis

(1,5-sed (ŠS 82) s podr. vlevo)
(1,5-sed (ŠS 82) s podr. pravo)

+
2-sed s 2 područkami
(1,5-sed (ŠS 62,5) s podr. vlevo)
(1,5-sed (ŠS 62,5) s podr. pravo)

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

298 x 182

83.320,89.120,94.150,136.880,140.850,165.720,169.080,-

2,5-sed s područkou vlevo
2,5-sed s područkou vlevo
(1,5-sed medium (ŠS 74) s podr.
(1,5-sed medium (ŠS 74) s podr.
vlevo)
vlevo)
(1,5-sed medium (ŠS 74) bez
(1,5-sed medium (ŠS 74) bez
područek
područek
+
+
Rohový element s 1-sedem a
Longchair maxi (ŠS 102)
koncovým taburetem pravý
76.070,81.790,85.840,123.990,128.030,149.240,153.210,-

72.180,74.850,76.830,93.080,94.770,104.460,105.980,-

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Hloubka

110

Výška sedáku

47

Celková výška
Hloubka sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Standartní elementy bez funkce WALLFREE RELAX

92 - 111
57

Rozměry
Typ-obj. číslo

208
3002

184
3001

184
3003

160
3000

Popis

3-sed s 2 područkami

3-sed s područkou vlevo

3-sed s područkou vpravo

3-sed bez područek

37.920,40.820,43.110,64.810,66.990,78.740,81.180,---

32.430,34.790,36.700,54.630,56.450,65.540,67.980,3.260,-

32.430,34.790,36.700,54.630,56.450,65.540,67.980,3.260,-

26.860,28.770,30.370,44.330,45.860,52.490,54.930.---

Rozměry
Typ-obj. číslo

188
2502

164
2501

164
2503

140
2500

Popis

2,5-sed s 2 područkami

2,5-sed s područkou vlevo

2,5-sed s područkou vpravo

2,5-sed bez područek

36.320,38.900,41.050,61.420,63.410,74.240,76.610,---

30.830,32.960,34.560,51.050,52.800,61.120,63.560,3.260,-

30.830,32.960,34.560,51.050,52.800,61.120,63.560,3.260,-

25.330,26.930,28.220,40.820,42.270,47.920,50.350,---

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
sada universal. nohou

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
sada universal. nohou

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Hloubka

110

Výška sedáku

47

Celková výška
Hloubka sedáku

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
sada universal. nohou

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Standartní elementy bez funkce WALLFREE RELAX

92 - 111
57

164
2544

164
2546

2,5-sed s područkou vlevo 2,5-sed s područkou vpravo
a zásuvkou-úložným
a zásuvkou-úložným
prostorem
prostorem
37.510,37.510,37.380,37.380,39.070,39.070,55.550,55.550,57.210,57.210,65.470,65.470,67.900,67.900,-----

168
2002

144
2001

144
2003

120
2000

2-sed s 2 područkami

2-sed s područkou
vlevo

2-sed s područkou
vpravo

2-sed bez područek

34.490,37.160,39.220,59.900,61.880,72.640,75.080,---

28.840,31.130,32.890,49.670,51.270,59.500,61.960,3.510,-

28.840,31.130,32.890,49.670,51.270,59.500,61.960,3.510,-

23.350,25.170,26.400,39.300,40.820,46.390,48.760,---

Rozměry
Typ-obj. číslo

108
1002

94 x 182
6021

182 x 94
6023

94 x 182
6141

182 x 94
6143

Popis

1-sed s 2 područkami
(křeslo)

Longchair
s područkou vlevo

Longchair
s područkou vpravo

Longchair výklopný s
úložným prostorem a
područkou vlevo

Longchair výklopný s
úložným prostorem a
područkou vpravo

24.410,26.320,27.930,42.040,43.720,51.270,52.950,-

33.040,34.790,36.470,52.040,53.640,61.190,63.630,-

33.040,34.790,36.470,52.040,53.640,61.190,63.630,-

37.540,39.300,40.970,56.540,58.140,65.690,68.140,-

37.540,39.300,40.970,56.540,58.140,65.690,68.140,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Hloubka

110

Výška sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Standartní elementy bez funkce WALLFREE RELAX

47

Celková výška
Hloubka sedáku

92 - 111
57

Rozměry
Typ-obj. číslo

94 x 182-208
6061

182-208 x 94
6063

126 x 182
6801

126 x 182
6803

Popis

Longchair s područkou
vlevo a s motorovým
RELAX výsuvem
(hlavový díl manuální)

Longchair s područkou
vpravo a s motorovým
RELAX výsuvem
(hlavový díl manuální)

Longchair maxi
s područkou vlevo

Longchair maxi
s područkou vpravo

49.210,50.970,52.640,68.210,69.820,77.370,79.810,-

49.210,50.970,52.640,68.210,69.820,77.370,79.810,-

36.090,37.540,38.680,54.860,57.610,64.470,69.130,-

36.090,37.540,38.680,54.860,57.610,64.470,69.130,-

52.270,53.720,55.620,71.040,73.780,80.650,85.300,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

108 x 232
6011

108 x 232
6013

Rohový element + 1-sed s
ukončovacím taburetem
levý

Rohový element + 1-sed s
ukončovacím taburetem
pravý

39.980,43.030,45.090,66.990,69.360,80.870,83.320,-

39.980,43.030,45.090,66.990,69.360,80.870,83.320,-

108 x 232
6010
Rohový element + 1sed s ukončovacím
taburetem pravý a s
úložným prostorem
44.480,47.540,49.580,71.490,73.860,85.380,87.820,-

109 x 109
8020

Popis

108 x 232
6009
Rohový element + 1sed s ukončovacím
taburetem levý a s
úložným prostorem
44.480,47.540,49.580,71.490,73.860,85.380,87.820,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

126 x 182-208
6791

126 x 182-208
6793

Longchair maxi s
Longchair maxi s
područkou vlevo a s
područkou vpravo a s
motorovým RELAX výsuvem motorovým RELAX výsuvem
(hlavový díl manuální)
(hlavový díl manuální)

Špičatý roh malý
26.020,27.700,29.070,42.420,43.870,50.740,52.420,-

52.270,53.720,55.620,71.040,73.780,80.650,85.300,-

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Hloubka

110

Výška sedáku

47

Celková výška
Hloubka sedáku
Hloubka elementů s funkcí na spaní

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis

120
2015
2-sed bez područek a
funkcí na spaní pravou
(není možné kombinovat se
špičatým rohem malým)

Jednotlivé typy - elementy

92 - 111
57
57 - 122

144
2041

144
2043

108
1002

2-sed s područkou vlevo 2-sed s područkou vpravo 1-sed s 2 područkami
a úložným prostorem
a úložným prostorem
(křeslo)

31.510,33.190,34.411,46.532,47.916,55.470,-

31.360,33.500,35.090,50.890,52.490,62.490,-

31.360,33.500,35.090,50.890,52.490,62.490,-

22.970,24.800,26.250,39.520,41.130,49.820,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

94 x 182
6021

182 x 94
6023

94 x 182
6141

182 x 94
6143

Popis

Longchair s područkou
vlevo

Longchair s područkou
vpravo

Longchair výklopný s
úložným prostorem s
područkou vlevo

Longchair výklopný s
úložným prostorem s
područkou vpravo

31.050,32.730,34.320,48.910,50.510,59.820,-

31.050,32.730,34.320,48.910,50.510,59.820,-

35.250,36.930,38.530,53.110,54.710,64.010,-

35.250,36.930,38.530,53.110,54.710,64.010,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M

94 x 182-208
6061
Longchair s područkou
vlevo a s motorovým
RELAX výsuvem
(hlavový díl manuální)
46.240,47.920,49.520,64.080,65.690,75.000,-

182-208 x 94
6063
Longchair s područkou
vpravo a s motorovým
RELAX výsuvem
(hlavový díl manuální)
46.240,47.920,49.520,64.080,65.690,75.000,-

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Hloubka

110

Výška sedáku

47

Celková výška
Hloubka sedáku

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Standartní elementy bez funkce WALLFREE RELAX

92 - 111
57

108 x 232
6011

232 x 108
6013

Rohový element + 1-sed s Rohový element + 1-sed
ukončovacím taburetem
s ukončovacím
levý
taburetem pravý
37.620,37.620,40.520,40.520,42.420,42.420,63.020,63.020,65.240,65.240,78.360,78.360,-

108 x 232
6009

232 x 108
6010

Rohový element + 1-sed s
ukončovacím taburetem
levý a s úložným prostorem
41.810,44.710,46.620,67.220,69.420,82.560,-

Rohový element + 1-sed s
ukončovacím taburetem levý
a s úložným prostorem
41.810,44.710,46.620,67.220,69.420,82.560,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

109 x 109
8020

127 x 127
7025

127 x 127
7026

Popis

Špičatý roh malý

Segmentový roh velký

Segmentový roh velký s
RELAX funkcí polohování
opěráků

24.490,26.020,27.390,39.910,41.280,49.290,-

27.770,29.150,30.670,43.800,45.320,53.790,-

34.260,35.630,37.160,50.280,51.810,60.270,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M

BARI 1072
Důležité informace k produktu a objednávkám
Elementy "WALLFREE" s funkcí polohování
Elementy s inovativní "Wallfree" funkcí umožňují individuální polohování sedacího místa z polohy sezení až do polohy ležení.
Elementy s "Wallfree" funkcí jsou v nabídce jak s částečně, tak s plně motorovým ovládáním.
Částečně motorové polohování:
v částečně motorovém režimu si můžete nastavit ideální polohu nožního dílu a úhel sklonu opěradla stiskem spínače od
polohy sezení až témeř do polohy ležení.
Hlavový díl je v tomto režimu polohovatelný manuálně. Je vybaven jemným rastrovým mechanismem, který vám umožní jej
lehce nastavit do ideální polohy.
Plně motorové polohování:
pomocí dotykových spínačů motorového pohonu můžete nastavit polohu nožního dílu-opěrky nohou, úhel sklonu opěradla
a také jimi ovládáte nastavení hlavového dílu do Vámi zvolené ideální polohy.
U elementů s područkou jsou dotykové spínače umístěny na vnější straně područky. U elementů bez područky jsou dotykové
spínače motorového pohonu umístěny ve skryté poloze.
Ke každému elementu s funkcí "WALLFREE" je přiložen odpovídající návod k ovládání.

Všechny elementy s "WALFREE" funkcí musí být z technických důvodů odsazeny 9 cm ode zdi.

Kombinace "standartních" elementů s elementy "Wallfree":
Upozornění: elementy "Wallfree" mají přídavné opěrné nohy (umělohmotné) !

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Celková výška

92 - 111

Hloubka s WALLFREE RELAX funkcí

110 - 180*

Výška sedáku

47

Hloubka sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
WALLFREE elementy s částečně motorovou funkcí (nožní díl a opěradlo) a plně
motorovou funkcí (nožní díl, opěradlo a hlavový díl)
*Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s funkcí WALLFREE proměnlivá.

57 - 108*

Elementy pro kombinaci s funkcí WALLFREE

Elementy s šířkou sedáku 82 cm

Rozměry
Typ-obj. číslo

106
4593

106
4595

82
4592

Popis

1,5-sed s područkou vlevo

1,5-sed s područkou vpravo

1,5-sed bez područek

21.900,23.350,24.800,35.330,36.400,42.720,43.570,-

21.900,23.350,24.800,35.330,36.400,42.720,43.570,-

16.410,17.320,18.470,24.950,25.870,29.600,30.440,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

106
4601

106
4603

82
4600

Popis

1,5-sed s područkou vlevo,
částečně motorová funkce

1,5-sed s područkou vpravo,
částečně motorová funkce

1,5-sed bez područek,
částečně motorová funkce

39.300,40.740,42.190,52.720,53.790,60.120,60.960,-

39.300,40.740,42.190,52.720,53.790,60.120,60.960,-

33.800,34.720,35.850,42.350,43.260,47.000,47.840,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Celková výška

92 - 111

Hloubka s WALLFREE RELAX funkcí

110 - 180*

Výška sedáku

47

Hloubka sedáku

57 - 108*

Elementy pro kombinaci s funkcí WALLFREE

Elementy s šířkou sedáku 82 cm

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
WALLFREE elementy s částečně motorovou funkcí (nožní díl a opěradlo) a plně
motorovou funkcí (nožní díl, opěradlo a hlavový díl)
*Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s funkcí WALLFREE proměnlivá.

106
4605
1,5-sed s područkou vlevo,
plně motorová funkce
44.180,45.630,47.080,57.610,58.680,65.010,65.850,-

106
4607
1,5-sed s područkou vpravo,
plně motorová funkce
44.180,45.630,47.080,57.610,58.680,65.010,65.850,-

82
4604
1,5-sed bez područek,
plně motorová funkce
38.680,39.600,40.740,47.300,48.150,51.870,52.720,-

98
4577

98
4579

74
4576

1,5-sed medium
s područkou vlevo
20.830,22.360,23.580,33.650,34.560,40.740,41.510,-

1,5-sed medium
s područkou vpravo
20.830,22.360,23.580,33.650,34.560,40.740,41.510,-

1,5-sed medium
bez područek
15.250,16.410,17.170,23.350,24.110,27.620,28.380,-

Elementy s šířkou sedáku 74 cm

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

BARI 1072
Rozměry
Celková výška

cca. cm
92 - 111

Hloubka s WALLFREE RELAX funkcí
Výška sedáku

110 - 180*
47

Hloubka sedáku

57 - 108*

Elementy pro kombinaci s funkcí WALLFREE

Elementy s šířkou sedáku 74 cm

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
WALLFREE elementy s částečně motorovou funkcí (nožní díl a opěradlo) a plně
motorovou funkcí (nožní díl, opěradlo a hlavový díl)
*Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s funkcí WALLFREE proměnlivá.

98
4585
1,5-sed medium s
područkou vlevo,
částečně motorová funkce
38.230,39.750,40.970,51.050,51.960,58.140,58.900,-

98
4589
1,5-sed medium s
područkou vlevo,
plně motorová funkce
43.110,44.640,45.860,55.930,56.840,63.020,63.790,-

98
74
4587
4584
1,5-sed medium s područkou
1,5-sed medium bez područek,
vpravo,
částečně motorová funkce
částečně motorová funkce
38.230,32.660,39.750,33.800,40.970,34.560,51.050,40.740,51.960,41.510,58.140,45.010,58.900,45.770,-

98
4591
1,5-sed medium s područkou
vpravo,
plně motorová funkce
43.110,44.640,45.860,55.930,56.840,63.020,63.790,-

74
4588
1,5-sed medium bez područek,
plně motorová funkce
37.540,38.680,39.450,45.630,46.390,49.900,50.660,-

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Celková výška

92 - 111

Hloubka s WALLFREE RELAX funkcí

110 - 180*

Výška sedáku

47

Hloubka sedáku

57 - 108*

Elementy pro kombinaci s funkcí WALLFREE

Elementy s šířkou sedáku 62,5 cm

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
WALLFREE elementy s částečně motorovou funkcí (nožní díl a opěradlo) a plně
motorovou funkcí (nožní díl, opěradlo a hlavový díl)
*Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s funkcí WALLFREE proměnlivá.

86,5
4561

86,5
4563

62,5
4560

1,5-sed s područkou vlevo

1,5-sed s područkou vpravo

1,5-sed bez područek

(záda v orig. potahu)

(záda v orig. potahu)

(záda v orig. potahu)

19.760,21.210,22.280,33.110,34.030,40.130,40.970,-

19.760,21.210,22.280,33.110,34.030,40.130,40.970,-

14.270,15.110,15.950,22.810,23.500,27.010,27.850,-

86,5
4569
1,5-sed s područkou vlevo,
částečně motorová funkce

86,5
4571
1,5-sed s područkou vpravo,
částečně motorová funkce

62,5
4568
1,5-sed bez područek,
částečně motorová funkce

(záda v orig. potahu)

(záda v orig. potahu)

(záda v orig. potahu)

37.160,38.610,39.670,50.510,51.430,57.530,58.370,-

37.160,38.610,39.670,50.510,51.430,57.530,58.370,-

31.670,32.500,33.340,40.210,40.900,44.410,45.250,-

BARI 1072
Rozměry

cca. cm

Celková výška

92 - 111

Hloubka s WALLFREE RELAX funkcí
Výška sedáku

110 - 180*
47

Hloubka sedáku

57 - 108*

Elementy pro kombinaci s funkcí WALLFREE

Elementy s šířkou sedáku 62,5 cm

Rozměry
Typ-obj. číslo

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
WALLFREE elementy s částečně motorovou funkcí (nožní díl a opěradlo) a plně
motorovou funkcí (nožní díl, opěradlo a hlavový díl)
*Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s funkcí WALLFREE proměnlivá.

86,5
4573
1,5-sed s područkou vlevo,
plně motorová funkce

86,5
4575
1,5-sed s područkou vpravo,
plně motorová funkce

62,5
4572
1,5-sed bez područek,
plně motorová funkce

(záda v orig. potahu)

(záda v orig. potahu)

(záda v orig. potahu)

42.040,43.480,44.560,55.390,56.310,62.410,63.250,-

42.040,43.480,44.560,55.390,56.310,62.410,63.250,-

36.550,37.380,38.230,45.090,45.770,49.290,50.130,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

66 x 66
9050

66 x 66
9265

122 x 66
9060

Popis

Taburet*

Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

11.290,12.060,12.900,17.700,18.620,19.380,20.140,-

Taburet výklopný s úložným
prostorem*
15.790,16.560,17.320,22.200,23.040,23.880,24.650,-

Taburet obdélníkový*
15.250,16.180,16.940,25.030,25.870,27.540,28.310,-

122 x 66
9264

122 x 66
9573

Taburet obdélníkový výklopný s
úložným prostorem*
19.760,20.590,21.440,29.530,30.370,31.890,32.800,-

Taburet obdélníkový
pojízdný na kolečkách*
20.140,21.060,21.820,30.750,31.510,33.190,33.950,-

BARI 1072
Příslušenství

Rozměry
Typ-obj. číslo

47 x 12 x 33
9055

48 x 15 x 15
9299

Popis

Klínový polštář

Loketní opěrka

1.440,1.570,1.770,2.390,2.640,2.930,3.060,-

1.500,1.640,1.830,2.640,2.930,3.180,3.360,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

40 x 40
9009

50 x 50
9205

60 x 40
9002

Popis

Polštář

Polštář

Polštář

1.050,1.110,1.180,2.290,2.490,2.880,3.010,-

1.240,1.570,1.830,3.140,3.660,3.840,4.060,-

1.240,1.570,1.830,3.140,3.660,3.840,4.060,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

BARI 1072

Přehled příplatků

Popis

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Příplatek za záda
v kůži
u 3-sedů

Příplatek za záda
v kůži
u 2,5-sedů

Příplatek za záda
v kůži
u 1,5-sedů s
područkou vlevo,
vpravo a bez
područek
(ŠS 82)

8.930,8.930,8.930,8.930,-

8.090,8.090,8.090,8.090,-

4.500,4.500,4.500,4.500,-

Příplatek za záda
v kůži
u 1,5-sedů medium s
područkou vlevo,
vpravo a bez
područek
(ŠS 74)

4.040,4.040,4.040,4.040,-

Maloobchodní ceník platný od 28.4.2022. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

