GARDENA 1090

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.

Gardena 1090
Informace k produktu a objednávkám
Konstrukce:

nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky:

spodní odpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno

Volitelně:
...soft - pěnový:

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

...pružinový:

pružinový sedák, kryto textilním rounem, vysokojakostní PUR pěna (min. RG 35), zakryto vatovým rounem (nedodává se u taburetů).

Opěráky:

z ergonomicky formované vysokojakostní 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.

Rozkl. lůžko:

potaženo orig. látkou, u koženého provedení potaženo elastickou látkou.

Područky:

volitelné dle nabídky.

Nohy:

kovem lemované dřevěné nohy nebo dřevěné nohy, barva moření volitelná dle vzorkovníku

Kontrastní švy:

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.

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.
Do objednávky zapisujte vždy elementy jdoucí zleva doprava, z pohledu zepředu na sedací soupravu.

Gardena 1090
Informace k produktu a objednávkám
Dvoubarevnost:

látka 1:
látka 2:

pro zádové polštáře + opěrky hlavy (vyjma látek Lugano a Bolzano)
pro korpus + sedáky + područky (látka Venezia a všechny látky z aktuální kolekce látek, kůže není možná)

Látky Lugano (skup. 4) a Bolzano (skup. 4) lze vybrat pouze pro zádové polštáře a opěrky hlavy.
Látky Venezia (skup. 4) je vhodná universální látka jak pro korpus, sedáky a područky nebo pro celou sedací soupravu v jednobarevném provedení.
Kombinace látek z aktuální kolekce látek je také možná, v případě kombinace látek z různých cenových skupin se celková cena sedací soupravy
vypočítává vždy v ceně látky ve vyšší cenové skupině. Vyloučena je kombinace kůže a látek!
U provedení v látkách Lugano, Bolzano a Venezia není možné zvolit kontrastní šev.

Dvoubarevné provedení

Jednobarevné provedení

Vemte prosím na vědomí, že z technických důvodů potřebuje být každý element s jednou opěrkou spojen se základním nosným elementem jako např. (Longchair,
Rohový element, Roh...).
Elementy s 1 područkou nebo bez područek nelze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými stejnými elementy !
Pomocí universální sady nožiček (za příplatek) je možné vytvořit z elementů s 1 područkou nebo bez područek základní nosný element.
Upozornění: toto je možné pouze u elementů bez funkce a pouze u elementů s 1 područkou nebo bez područek!

Gardena 1090
Další informace k produktu a objednávkám
Volitelné područky:
Prosím, pokaždé připočtěte šířku zvolených područek ke každému elementu s područkou!

A

B

C

D

E

Područka A: instalační šířka cca 22,5 cm.
Područka B: instalační šířka cca. 21 cm. Celková šířka cca. 26 cm (područka přesahuje na sedák 5 cm)
Područka C: celková šířka cca. 31 cm.
Područka D: celková šířka cca. 36 cm.
Područka E polohovatelná (za příplatek): celková šířka cca. 36 cm.
Uveďte prosím vždy do objednávky zvolený typ područky, kombinace různých typů područek u jedné sestavy nené možná!

Volitelné nohy:
dřevěné - kovem lemované

dřevěné - barva moření volitelná dle vzorkovníku

dřevěné "Dub olejovaný"

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!

Návrhy sestav (ukázky):

Rozměry

Područka + 251 x 223

4364 (viz. vyobrazení) 4365 4554 (viz. vyobrazení) 4555
(zrcadlová varianta)
(zrcadlová varianta)

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

Područka + 251 x 223

3-sed s područkami
2,5-sed s područkami
1-sed (křeslo) s područkami

2,5-sed s područkou vlevo
Umbauecke s posuvnými
opěradly pravý

2,5-sed s područkou vlevo
a s funkcí na spaní
Umbauecke s posuvnými
opěradly pravý

74.090,78.170,83.810,128.030,135.480,156.010,160.410,-

62.010,64.450,68.520,104.350,110.700,126.690,129.910,-

71.660,74.090,78.170,113.990,120.340,136.340,139.540,-

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!

Jednotlivé typy:

Rozměry
Typ-obj. číslo

180 + područky
3322

Područka + 180
3321

180 + područka
3323

160 + područky
3002

Područka + 160
3001

160 + područka
3003

3-sed XL
s 2 područkami
31.200,32.220,35.050,53.160,55.980,64.210,65.850,-

3-sed XL
s područkou vlevo
26.190,27.050,29.640,45.000,45.710,54.570,56.130,-

3-sed XL
s područkou vpravo
26.190,27.050,29.640,45.000,45.710,54.570,56.130,-

3-sed
s 2 područkami
28.850,30.570,32.850,49.470,52.140,60.290,61.860,-

3-sed
s područkou vlevo
24.070,25.400,27.430,41.320,43.510,50.570,52.210,-

3-sed
s područkou vpravo
24.070,25.400,27.430,41.320,43.510,50.570,52.210,-

-

3.010,-

3.010,-

-

3.010,-

3.010,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

140 + područky
2502

Područka + 140
2501

140 + područka
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

27.210,28.770,30.500,46.730,49.710,56.760,58.410,-

22.340,23.600,25.080,38.730,41.080,47.120,48.770,-

22.340,23.600,25.080,38.730,41.080,47.120,48.770,-

17.480,18.500,19.680,30.420,32.460,37.400,39.040,-

-

3.010,-

3.010,-

-

Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
Příplatek za sadu
universálních nohou

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
Příplatek za sadu
universálních nohou

Područka + 140
140 + područka
2516
2517
2,5-sed s područkou vlevo 2,5-sed s područkou vlevo
a rozkládacím lůžkem
a rozkládacím lůžkem
pravým
levým
31.990,31.990,33.240,33.240,34.730,34.730,48.370,48.370,50.730,50.730,56.760,56.760,58.410,58.410,-

-

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!

Jednotlivé typy:

Rozměry
Typ-obj. číslo

140
2514
2,5-sed bez područek
s rozkládacím lůžkem
levým
27.130,28.150,29.320,40.060,42.100,47.030,48.690,-

140
2515
2,5-sed bez područek
s rozkládacím lůžkem
pravým
27.130,28.150,29.320,40.060,42.100,47.030,48.690,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područka + 140
2561

Popis

2,5-sed s područkou vlevo
a výsuvným sedákem

140 + područka
2563
2,5-sed s područkou
vpravo a výsuvným
sedákem
28.380,29.640,31.130,44.770,47.120,53.160,54.800,-

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

28.380,29.640,31.130,44.770,47.120,53.160,54.800,-

Područky + 140
2545

Područka + 140
2544

2,5-sed s 2 područkami
a úložným prostorem

2,5-sed s područkou vlevo
a úložným prostorem

31.200,32.770,34.490,50.730,53.700,60.760,62.410,-

26.340,27.600,29.090,42.730,45.080,51.120,52.760,-

140 + područka
2546
2,5-sed s područkou
vpravo a úložným
prostorem
26.340,27.600,29.090,42.730,45.080,51.120,52.760,-

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!

Jednotlivé typy:

Rozměry
Typ-obj. číslo

120 + područky
2002

Područka + 120
2001

120 + područka
2003

120
2000

Popis

2-sed s 2 područkami

2-sed s područkou vlevo

2-sed s područkou vpravo

2-sed bez područek

25.560,27.210,28.850,45.240,48.060,55.190,56.760,-

20.700,22.030,23.440,37.080,39.440,45.460,47.120,-

20.700,22.030,23.440,37.080,39.440,45.460,47.120,-

15.920,16.860,18.020,28.770,30.810,35.830,37.400,-

-

3.010,-

3.010,-

-

120
2014
2-sed bez područek
a rozkládacím lůžkem
levým
25.560,26.500,27.680,38.410,40.450,45.460,47.030,-

120
2015
2-sed bez područek
a rozkládacím lůžkem
pravým
25.560,26.500,27.680,38.410,40.450,45.460,47.030,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
Příplatek za sadu
universálních nohou

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

Područka + 120
120 + područka
2016
2017
2-sed s područkou vlevo a 2-sed s područkou vlevo a
rozkládacím lůžkem
rozkládacím lůžkem
pravým
levým
30.340,30.340,31.670,31.670,33.090,33.090,46.730,46.730,49.080,49.080,55.120,55.120,56.760,56.760,-

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!

Jednotlivé typy:

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područky + 120
2042

Područka + 120
2041

120 + područka
2043

Popis

2-sed s 2 područkami a
úložným prostorem

2-sed s područkou vlevo
a úložným prostorem

2-sed s područkou vpravo
a úložným prostorem

29.560,31.200,32.850,49.230,52.060,59.190,60.760,-

24.700,26.030,27.430,41.080,43.430,49.470,51.120,-

24.700,26.030,27.430,41.080,43.430,49.470,51.120,-

26.730,28.070,29.480,43.110,45.460,51.510,53.160,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

60 + AL
1002

AL + 60
1001

60 + AL
1003

60
1000

Popis

1-sed s 2 područkami

1-sed s područkou vlevo

1-sed s područkou vpravo

1-sed bez područek

18.020,18.810,20.460,31.830,33.630,38.970,40.140,-

13.250,13.560,15.050,23.760,25.010,29.320,30.500,-

13.250,13.560,15.050,23.760,25.010,29.320,30.500,-

8.230,8.390,9.640,15.600,16.390,19.590,20.780,-

-

3.010,-

3.010,-

-

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
Příplatek za sadu
universálních nohou

Područka + 120
2061

120 + područka
2063

2-sed s područkou vlevo 2-sed s područkou vpravo
a výsuvným sedákem
a výsuvným sedákem
26.730,28.070,29.480,43.110,45.460,51.510,53.160,-

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!

Jednotlivé typy:

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područka + 70-78 x 160
6021

160 x 70-78 + područka
6023

Područka + 70-78 x 1606061

160-188 x 70-78 + područka
6063

Područka + 190 x 93
6071

93 x 190 + područka
6073

Popis

Longchair levý

Longchair pravý

Longchair levý s
motorickým posunem

Longchair pravý s motorickým
posunem

Recamiere s područkou
vlevo

Recamiere s područkou
vpravo

29.870,30.970,32.380,47.120,49.940,56.060,57.700,-

29.870,30.970,32.380,47.120,49.940,56.060,57.700,-

45.940,47.030,48.450,63.190,66.010,72.120,73.770,-

45.940,47.030,48.450,63.190,66.010,72.120,73.770,-

28.380,29.710,31.520,51.670,54.330,61.780,63.420,-

28.380,29.710,31.520,51.670,54.330,61.780,63.420,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

111 x 223
6066

93 x 220
6011

93 x 220
6013

Popis

"Umbauecke" s posuvnými
opěradly levý

111 x 223
6067
"Umbauecke" s
posuvnýmy opěradly
pravý
39.670,40.850,43.430,65.620,69.620,79.580,81.140,-

Rohový element +1-sed
koncový díl levý

Rohový element +1-sed
koncový díl pravý

31.600,32.770,35.050,53.080,56.290,63.740,65.310,-

31.600,32.770,35.050,53.080,56.290,63.740,65.310,-

93 x 220
6009
Rohový element +1-sed
koncový díl levý s úložným
prostorem
35.590,36.770,39.040,57.080,60.290,67.740,69.310,-

93 x 220
6010
Rohový element +1-sed
koncový díl pravý s
úložným prostorem
35.590,36.770,39.040,57.080,60.290,67.740,69.310,-

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

39.670,40.850,43.430,65.620,69.620,79.580,81.140,-

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
* segmentový roh malý není možné kombinovat s elementy s výsuvným sedákem !

Jednotlivé typy:

Rozměry
Typ-obj. číslo

93 x 220
6106

93 x 220
6107

Rozměry
Typ-obj. číslo

91 x 91
7022

91 x 91
7023

100 x 100
7025

100 x 100
7026

Popis

Segmentový roh malý*

Segmentový roh malý s
"Relax" manuální funkcí u
opěradel

Segmentový roh velký

Segmentový roh velký s
"Relax" manuální funkcí u
opěradel

18.970,19.370,20.930,30.970,32.770,36.690,38.340,-

24.230,24.620,26.190,36.220,38.020,41.940,43.590,-

20.780,21.640,23.050,35.200,37.160,42.100,43.750,-

23.270,24.240,25.820,39.420,41.620,47.150,49.000,-

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

93 x 220
93 x 220
6108
6109
Rohový element s "Relax" Rohový element s "Relax"
Rohový element s "Relax" Rohový element s "Relax"
manuální funkcí u
manuální funkcí u
manuální funkcí u
manuální funkcí u
opěradel a úložným
opěradel a úložným
opěradel + 1-sed koncový opěradel + 1-sed koncový
prostorem + 1-sed
prostorem + 1-sed
díl levý
díl pravý
koncový díl levý
koncový díl pravý
36.840,36.840,40.850,40.850,38.020,38.020,42.020,42.020,40.300,40.300,44.300,44.300,58.330,58.330,62.330,62.330,61.540,61.540,65.540,65.540,68.980,68.980,72.990,72.990,70.550,70.550,74.560,74.560,-

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

Upozornění:
* veškeré taburety jsou dodávány pouze se sedákem v provedení "Soft - pěnový" .

Jednotlivé typy - příslušenství:

Rozměry
Typ-obj. číslo

70x70
9050

Popis

Taburet čtvercový*

70x70
9265

125x75
9060

125x75
9264

50x20x14
9190

50x25x14
9570

12.940,13.250,14.030,21.090,21.870,25.010,25.750,-

Taburet obdélníkový s
úložným prostorem*
15.670,15.990,16.780,23.830,24.620,27.750,28.520,-

Opěrka hlavy
variabilně umístitelná
2.340,2.510,2.670,3.460,3.610,4.310,4.770,-

Opěrka hlavy XL
variabilně umístitelná
3.290,3.690,4.000,4.690,4.940,5.570,6.010,-

9.020,9.330,10.110,14.820,15.600,17.170,17.910,-

Taburet čtvercový s
úložným prostorem*
11.750,12.070,12.860,17.560,18.350,19.910,20.910,-

Rozměry

40 x 40

50 x 50

60 x 40

47x33

17x47

48 x 38

Typ-obj. číslo

9009

9205

9002

9055

9299

9046

Popis

Polštář

Polštář

Polštář

Klínový polštář

Loketní opěrka

Područkový polštář

970,1.000,1.110,1.810,1.950,2.290,2.370,-

1.180,1.480,1.670,2.620,3.690,3.450,3.570,-

1.180,1.480,1.670,2.620,3.690,3.450,3.570,-

1.520,1.670,1.870,2.640,2.920,3.340,3.640,-

1.600,1.740,1.950,2.920,3.190,3.610,3.970,-

1.470,1.600,1.740,2.990,3.340,3.950,4.330,-

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

Taburet obdélníkový*

Gardena 1090
Rozměry
Celková výška (bez opěrek hlavy)
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem

cca. cm
85 / 87
93
45 / 47
55 /-74

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 Příplatek za záda v kůži
u 3-sedů
u 2,5-sedů
---7.830,7.830,7.830,7.830,-

---7.050,7.050,7.050,7.050,-

Příplatek za
polohovatelnou
područku E

Sada universálních
nožiček

2.820,2.820,2.820,2.820,2.820,2.820,2.820,-

Více informací naleznete v informacích k produktu a objednávkám.

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

