TORONTO Basic

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.

TORONTO Basic
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, volitelně:

1. sedák pružinový:

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

2. sedák "taštičkový":

bodově elastický sedák s opouzdřenými taštičkovými pružinami (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.

Funkce na spaní:

lůžko u látkové varianty potaženo originálním potahem, u koženého provedení potaženo elastickou látkou

Područky:

volitelné, různé varianty

Nohy:

volitelné dřevěné nebo kovové. Barvu moření dřevěných nohou lze vybrat ze vzorkovníku barev. Dřevěné dubové nohy olejované jsou za příplatek.

Longchair:

u varianty elementu "Longchair" s motorovou funkcí RELAX lze dotykovým ovladačem na boku područky ovládat posun sedací / lehací plochy směrem
dopředu, zároveň s posunem dochází i k adekvátnímu sklonu zádového opěradla do relaxační polohy. Opěrku hlavy s rastrovým mechanismem lze
ovládat 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: Easy Care, Trend a Velvet. U všech ostatních látek a kůží je kontrastní prošití možné objednat za příplatek.

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

taburety jsou dodávány výhradně s měkkým sedákem typu "Soft" (PUR pěna min. RG 35, vatový kryt)a výškou sedáku 46 cm !

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 elementy vždy zleva do prava při pohledu zpředu na sedací soupravu.
Upozornění:
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 !
I z těchto elementů lze vytvořit v případě potřeby základní element pomocí universální podpůrné patky nebo nožiček (za příplatek). Toto platí pouze u elementů bez funkcí
a s jednou područkou nebo bez područek.

TORONTO Basic
Další informace k produktu a objednávkám
Područky:
Prosím, pokaždé připočtěte šířku zvolených područek ke každému elementu s područkou!

A

B

C

D

E

Područka A: celková šířka cca. 31 cm, instalační šířka cca 29 cm (přesahuje 2 cm na sedadlo).
Područka B polohovatelná (za příplatek): celková šířka cca. 31 cm, instalační šířka cca 29 cm (přesahuje 2 cm na sedadlo).
Područka C: celková šířka cca. 22 cm.
Područka D: celková šířka cca. 21 cm, instalační šířka cca 19 cm (přesahije 2 cm na sedadlo).
Područka E polohovatelná (za příplatek): celková šířka cca. 21/28 cm, instalační šířka cca 19/28 cm (přesahuje 2 cm na sedadlo).
Područka F: celková šířka cca. 20 cm.
MIX různých područek u jedné sedací soupravy není možný.

F

TORONTO Basic
Další informace k produktu a objednávkám
Nohy:
Volitelné nohy pod područky A, B, C a F

Výška sedáku 45 cm

kovová noha 742

kovová noha 708

kovová noha 013

kovová noha 345

dřevěná noha 020

dřevěná noha 020

Výška sedáku 47 cm

kovová noha 506

kovová noha 865

kovová noha 728

kovová noha 191

dřevěná noha 148

dřevěná noha 148

leštěný chrom

černá matná

leštěný chrom

černá matná

buk
volitelná barva
dle vzorkovníku

Volitelné nohy pod područky D a E

Výška sedáku 45 cm

kovová noha 003

kovová noha 334

dřevěná noha 020

dřevěná noha 020

Výška sedáku 47 cm

kovová noha 001

kovová noha 869

dřevěná noha 148

dřevěná noha 148

leštěný hliník

černá matná

buk
volitelná barva
dle vzorkovníku

dub olejovaný
(za příplatek)

dub olejovaný
(za příplatek)

TORONTO Basic
Rozměry

cca. cm

Celková výška

87-107 / 89 - 109

Hloubka

97 / * 108

Výška sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.
*hloubka při zcela sklopeném hlavovém dílu

45 / 47

Hloubka sedáku

55

Návrhy (ukázky) sestav

Rozměry
Typ-obj. číslo

Popis

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

Podr. + 248 x 232

174 x podr. + 318 + podr. x 232

Podr. + 210 + podr. x 174

Podr. + 240 + podr. x 174

86

591 (vyobrazené)
590 (zrcadlová varianta)

4258 (vyobrazené)
4259 (zrcadlová varianta)

846 (vyobrazené)
553 (zrcadlová varianta)

4039 (vyobrazené)
4040 (zrcadlová varianta)

3-sed s 2 područkami
+
2-sed s 2 područkami

2,5-sed s područkou vlevo
+
Rohový element s 1-sedem a
ukončovacím dílem pravý

Longchair s područkou vlevo
+
2,5-sed bez područek
+
Rohový element s 1-sedem a
ukončovacím dílem pravý

2,5-sed s područkou vlevo
+
Longchair s područkou vpravo

2,5-sed s područkou vlevo
+
Longchair Maxi s područkou
vpravo

75.343,78.532,82.406,107.014,109.596,114.912,125.545,138,685,-

72.901,76.026,79.823,104.735,107.165,112.558,123.191,136.330,-

96.532,100.558,105.560,137.621,140.583,147.647,161.394,178.255,-

61.140,63.646,66.825,85.596,87.418,91.596,99.874,109.976,-

1.823,1.823,-

1.823,1.367,-

65.089,67.899,71.241,91.368,93.343,97.900,106.710,117.647,-

Volitelné příplatky
Kontrastní šev
Nohy dub olej.

2.743,1.823,-

1.823,1.367,-

1.823,1.367,-

TORONTO Basic
Rozměry

cca. cm

Celková výška

87-107 / 89 - 109

Hloubka

97 / * 108

Výška sedáku
Hloubka sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.
*hloubka při zcela sklopeném hlavovém dílu

45 / 47
55

Rozměry
Typ-obj. číslo

160 + područky
3002

Područka + 160
3001

160 + područka
3003

Popis

3-sed s 2 područkami

3-sed s područkou vlevo

3-sed s područkou vpravo

39.190,40.861,42.988,55.433,56.735,59.469,65.013,71.849,911,911,---

33.342,34.785,36.608,46.861,47.773,50.203,54.836,60.456,911,456,3.244,-

33.342,34.785,36.608,46.861,47.773,50.203,54.836,60.456,911,456,3.244,-

3-sed s područkou vlevo
a funkcí na spaní
27.494,28.709,30.228,38.279,38.810,40.937,44.659,49.064,911,-----

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

37.519,39.114,41.089,52.709,54.000,56.507,61.671,68.051,911,911,---

31.671,33.038,34.709,44.127,45.038,47.241,51.494,56.659,911,456,3.244,-

31.671,33.038,34.709,44.127,45.038,47.241,51.494,56.659,911,456,3.244,-

25.812,26.962,28.329,35.545,36.076,37.964,41.317,45.266,911,-----

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kontrastní šev
nohy dub olej.
sada universal. nohou

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina J
kontrastní šev
nohy dub olej.
sada universal. nohou

160
3000

Volitelné příplatky

Volitelné příplatky

TORONTO Basic
Rozměry

cca. cm

Celková výška

87-107 / 89 - 109

Hloubka

97 / * 108

Výška sedáku
Hloubka sedáku

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kontrastní šev
nohy dub olej.

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.
*hloubka při zcela sklopeném hlavovém dílu
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Područka + 140
2048

140 + područka
2049

140
2047

2,5-sed s područkou vlevo 2,5-sed s područkou vpravo 2,5-sed bez područek s funkcí
s funkcí na spaní
s funkcí na spaní
na spaní
41.545,41.545,35.686,42.912,42.912,36.836,44.583,44.583,38.203,54.000,54.000,45.418,54.912,54.912,45.950,57.114,57.114,47.838,61.368,61.368,51.190,66.532,66.532,55.140,911,911,911,911,453,---

Volitelné příplatky

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

36.152,37.671,39.418,51.570,52.861,55.433,60.532,66.825,911,911,---

30.304,31.595,33.038,42.988,43.899,46.178,50.355,55.433,911,453,3.244,-

30.304,31.595,33.038,42.988,43.899,46.178,50.355,55.433,911,453,3.244,-

24.456,25.519,26.658,34.405,34.926,36.912,40.178,44.040,911,-----

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina J
kontrastní šev
nohy dub olej.
sada universal. nohou

Volitelné příplatky

TORONTO Basic
Rozměry

cca. cm

Celková výška

87-107 / 89 - 109

Hloubka

97 / * 108

Výška sedáku
Hloubka sedáku

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kontrastní šev
nohy dub olej.

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina J
kontrastní šev
nohy dub olej.

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.
*hloubka při zcela sklopeném hlavovém dílu

45 / 47
55

Područka + 120
2021

120 + područka
2023

120
2020

2-sed s područkou vlevo s
funkcí na spaní
40.178,41.469,42.912,52.862,53.773,56.051,60.228,65.306,911,456,-

2-sed s područkou vpravo
s funkcí na spaní
40.178,41.469,42.912,52.862,53.773,56.051,60.228,65.306,911,456,-

2-sed bez područek
s funkcí na spaní
34.329,35.393,36.532,44.279,44.800,46.785,50.051,53.914,911,---

25.291,26.355,27.798,37.064,38.051,40.026,43.899,48.760,911,911,-

108 x 232
6011

108 x 232
6013

108 x 232
6009
Rohový element s 1-sedem a
ukončovacím dílem levý
s úložným prostorem
45.722,47.469,49.595,65.089,66.608,69.798,76.178,84.153,911,911,-

108 x 232
6010
Rohový element s 1-sedem a
ukončovacím dílem pravý
s úložným prostorem
45.722,47.469,49.595,65.089,66.608,69.798,76.178,84.153,911,911,-

Rohový element s 1-sedem Rohový element s 1-sedem a
a ukončovacím dílem levý ukončovacím dílem pravý
41.241,42.988,45.114,60.608,62.127,65.306,71.697,79.672,911,911,-

41.241,42.988,45.114,60.608,62.127,65.306,71.697,79.672,911,911,-

60 + područka
1002
1-sed s 2 područkami (křeslo)

Volitelné příplatky

106 x 106
8020
Špičatý roh malý
24.000,25.053,26.355,35.317,36.228,38.127,41.924,46.481,911,911,-

Volitelné příplatky

TORONTO Basic
Rozměry

cca. cm

Celková výška

87-107 / 89 - 109

Hloubka

97 / * 108

Výška sedáku
Hloubka sedáku

Rozměry
Typ-obj. číslo

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.
*hloubka při zcela sklopeném hlavovém dílu

45 / 47
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Područka + 70 x 174
6021

Područka + 70 x 174
6023

Longchair s područkou
vlevo
29.469,30.608,32.127,41.469,42.380,44.355,48.380,53.317,-

Longchair s područkou
vpravo
29.469,30.608,32.127,41.469,42.380,44.355,48.380,53.317,-

911,911,-

911,911,-

911,911,-

911,911,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područka + 100 x 174
6801

Područka + 100 x 174
6803

Područka + 100 x 174-202
6791

Područka + 100 x 174-202
6793

Popis

Longchair MAXI
s područkou vlevo

Longchair MAXI
s područkou vpravo

Longchair MAXI s područkou
vlevo, motorový výsuv

Longchair MAXI s područkou
vpravo, motorový výsuv

33.407,34.861,36.532,47.241,48.304,50.659,55.216,60.988,-

33.407,34.861,36.532,47.241,48.304,50.659,55.216,60.988,-

49.823,51.266,52.937,63.646,64.709,67.064,71.621,77.393,-

49.823,51.266,52.937,63.646,64.709,67.064,71.621,77.393,-

911,911,-

911,911,-

911,911-

911,911,-

Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kontrastní šev
nohy dub olej.

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina J
kontrastní šev
nohy dub olej.

Područka + 70 x 174-202
6061

Područka + 70 x 174-202
6063

Longchair s područkou vlevo, Longchair s područkou vpravo,
motorový výsuv
motorový výsuv
45.874,45.874,47.013,47.013,48.532,48.532,57.874,57.874,58.785,58.785,60.749,60.749,64.785,64.785,69.722,69.722,-

Volitelné příplatky

Volitelné příplatky

TORONTO Basic
Rozměry

cca. cm

Celková výška

87-107 / 89 - 109

Hloubka

97 / * 108

Výška sedáku
Hloubka sedáku

Rozměry
Typ-obj. číslo

45 / 47
55

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.
*hloubka při zcela sklopeném hlavovém dílu
** taburety jsou dodávány výhradně s provedením sedáku "Soft" a výškou sedáku 46 cm!

108 x 126
1391

108 x 126
1393

108 x 126
1371

108 x 126
1373

1,5-sed s koncovým dílem
levý
19.736,20.734,21.798,29.165,30.000,31.519,34.633,38.355,-

1,5-sed s koncovým dílem
pravý
19.736,20.734,21.798,29.165,30.000,31.519,34.633,38.355,-

1,5-sed s koncovým dílem levý
s úložným prostorem
24.228,25.215,26.279,33.646,34.481,36.000,39.114,42.836,-

1,5-sed s koncovým dílem
pravý s úložným prostorem
24.228,25.215,26.279,33.646,34.481,36.000,39.114,42.836,-

911,911,-

911,911,-

911,911,-

911,911,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

67 x 46 x 67
9612

67 x 46 x 67
9736

110 x 46 x 67
9613

110 x 46 x 67
9737

Popis

Taburet čtvercový**

Taburet čtvercový**
s úložným prostorem

Taburet obdélníkový**

Taburet obdélníkový**
s úložným prostorem

9.798,10.557,11.317,14.355,15.114,15.874,16.633,17.393,-

14.279,15.038,15.798,18.836,19.595,20.355,21.114,21.874,-

12.836,13.595,14.355,18.912,19.671,20.431,21.190,22.709,-

17.317,18.076,18.836,23.393,24.152,24.912,25.671,27.190,-

911,911,-

911,911,-

911,911,-

911,911,-

Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kontrastní šev
nohy dub olej.

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina J
kontrastní šev
nohy dub olej.

Volitelné příplatky

Volitelné příplatky

TORONTO Basic
Rozměry

cca. cm

Celková výška

87-107 / 89 - 109

Hloubka

97 / * 108

Výška sedáku
Hloubka sedáku

Rozměry
Typ-obj. číslo

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

45 / 47
55

45 x 55
7550

55 x 55
7552

75 x 75
7546

Plochý polštář obdélníkový
s lemem S
2.539,2.691,2.908,4.145,4.362,4.731,5.295,6.000,-

Plochý polštář čtvercový
s lemem S
2.539,2.691,2.908,4.145,4.362,4.731,5.295,6.000,-

Plochý polštář čtvercový
s lemem M
2.984,3.125,3.342,4.731,4.872,5.230,5.957,6.553,-

---

---

---

Rozměry
Typ-obj. číslo

40 x 40

50 x 50

60 x 40

47 x 12 x 33

17 x 15 x 47

48 x 10 x 38

9009

9205

9002

9055

9299

9046

Popis

Polštář čtvercový

Polštář čtvercový

Polštář obdélníkový

Klínový polštář

Loketní opěrka
(volně umístitelná)

Područkový polštář

1.042,1.107,1.172,2.279,2.279,2.474,2.788,2.995,-

1.237,1.562,1.823,3.125,3.125,3.646,3.841,4.036,-

1.237,1.562,1.823,3.125,3.125,3.646,3.841,4.036,-

1.432,1.562,1.758,2.474,2.474,2.734,3.016,3.125,-

1.497,1.628,1.823,2.734,2.734,2.995,3.168,3.385,-

1.421,1.552,1.682,2.897,2.897,3.233,2.430,3.830,-

---

---

---

---

---

---

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

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina J
kontrastní šev

TORONTO Basic
Rozměry
Celková výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
87-107 / 89 - 109
97 / 108

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

45 / 47
55

Přehled příplatků

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

Příplatek za záda
v kůži u všech 3-sedů

Příplatek za záda
v kůži u všech 2,5-sedů

Příplatek pro každou
polohovatelnou područku
BaE

--------

--------

2.590,-

8.990,-

8.390,-

2.590,-

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

