Albena 1200

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.

Albena 1200
Informace k produktu a objednávkám
nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.
Konstrukce:
spodní odpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno
Sedáky:
soft - měkký:
pružinový:

sedák z PUR pěny (min. RG 35), krycí vatové rouno
pružinový sedák z taženého ocelového drátu krytý textilním rounem (vyjma taburetů), PUR pěna (min. RG 35), krycí vatové rouno.

Opěráky:

z ergonomicky formované pěny (min. RG 25). Kryto vatovým rounem.

Opěrky hlavy:
Nohy:

Veškeré elementy mají záda v originální látce, u koženého provedení jsou záda v kůži u všech 2,5-sedů a 3-sedů za příplatek.
manuálně polohovatelná horní část opěradla - opěrky hlavy u každého elementu!
...dřevěné, barva moření volitelná dle vzorkovníku.
...kovové.

RELAX funkce
manuální nastavení

Pohybem a tlakem na ovládací páčku uvolníme mechanismus ze základní polohy. Podnožka na opěr nohou se vysune jako první.
Mírným tlakem zad do opěradla se postupně dostanete do požadované RELAX polohy až skoro vleže.

RELAX funkce

Dotykem na el. spínač ovládání můžete postupně uvádět jak podnožku, tak sedák a opěradlo do pro Vás ideální polohy (opět až skoro vleže)

částečně motorické nastavení

Tuto funkci nazýváme "WALL FREE", protože mechanismus polohování je konstruován tak, že pohovka může být přistavena ke zdi.

Polohování hlavového dílu

Celý hlavový díl opěradla je polohovatelný. Vestavěný rastrový mechanismu Vám dovoluje jemně nastavit polohu přesně dle Vašeho přání.

Kontrastní prošití

Kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími látkami: Buffalo. Crown, Deluxe a
Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

Bez kontrastního prošití

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 objednávky vždy zleva doprava, pohled zepředu.

Albena 1200
Další informace k produktu a objednávkám
Područky:
Prosím, pokaždé připočtěte šířku zvolených područek ke každému elementu s područkou!
Područka A: celková šířka cca. 27 cm
Výběr nohou k područce A:
Vysoké nohy:
pod elementy longchair, rohový element s koncovým
dílem, segmentový roh velký a taburet jsou nainstalovány vysoké nohy.

Kovem olemovaná

Područka A

dřevěná noha

Kovová noha

Dřevěná noha

Dřevěná noha

Područka B: celková šířka cca. 26 cm
Výběr nohou k područce B:
Vysoké nohy:
pod elementy longchair, rohový element s koncovým
dílem, segmentový roh velký a taburet jsou nainstalovány vysoké nohy.

Kovem olemovaná

Područka B

dřevěná noha

Kovová noha

Dřevěná noha

Dřevěná noha

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 - 174
47
84 -106
56 - 104

Kontrastní prošití

Model se skládá z jednotlivých kombinovatelných modulů - typů.
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Za příplatek je u každého modulu volitelná manuální nebo částečně
motorická polohovací funkce sedadla a opěradla!
Volitelný kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími látkami: Buffalo. Crown,
Deluxe a Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

*Bez kontrastního prošití

Kombinace se skládají z těchto jednotlivých prvků:
3-sed - sestává z modulů:
2,5-sed - sestává z modulů:
2-sed - sestává z modulů:
1-sed - sestává z modulů:

Rozměry
Typ-obj. číslo

2 x 1,5-sed (šířka sedáku 82 cm) + područky
2 x 1,5-sed medium (šířka sedáku 74 cm) + područky
2 x 1-sed (šířka sedáku 62,5 cm) + područky
1 x 1-sed (šířka sedáku 62,5 cm) + područky

4704
3-sed s područkami

Popis

látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

(1,5sed (šs 82) s podr. vlevo +
1,5sed (šs 82) s podr. vpravo)

2-sed s područkami

Područka + 262 x 241
4700

241 x 262 + područka
4701

2,5-sed levý -

Rohový element + 1-sed
koncový díl levý 2,5-sed pravý

(1,5sed medium s podr. vlevo +
1,5sed medium bez podr.)

(1sed (šs 62,5) s podr. vlevo +
1sed (šs 62,5) s podr. vpravo)

Rohový element + 1-sed
koncový díl pravý

(1,5sed medium bez podr. +
1,5sed medium s podr. vpravo)

69.290,73.360,78.120,122.080,128.790,152.740,1.390,1.390,-

62.650,65.790,69.930,106.890,112.490,132.440,1.390,1.050,-

62.650,65.790,69.930,106.890,112.490,132.440,1.390,1.050,-

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 -174
47
84 -106
56 - 104

Kontrastní prošití

Model se skládá z jednotlivých kombinovatelných modulů - typů.
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Za příplatek je u každého modulu volitelná manuální nebo částečně
motorická polohovací funkce sedadla a opěradla!
Volitelný kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími
llátkami: Buffalo, Crown, Deluxe a Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

*Bez kontrastního prošití

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područky + 82
4594

Područka + 82
4593

82 + područka
4595

82
4592

Popis

1,5-sed
s 2 područkami

1,5-sed
s područkou vlevo

1,5-sed
s područkou vpravo

1,5-sed
bez područek

23.450,24.780,26.460,41.510,43.890,51.590,350,690,-

18.410,19.460,20.720,31.850,33.590,39.550,350,350,-

18.410,19.460,20.720,31.850,33.590,39.550,350,350,-

13.370,14.140,14.980,22.190,23.310,27.510,350,……..

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područky + 82
4598
1,5-sed s 2 područkami,
manuální polohování

82 + područka
4599
1,5-sed s područkou
vpravo, manuální
polohování

82
4596

Popis

Područka + 82
4597
1,5-sed s područkou
vlevo, manuální
polohování

látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

33.880,35.210,36.890,51.940,54.320,62.020,350,690,-

28.840,29.890,31.150,42.280,44.030,49.980,350,350,-

28.840,29.890,31.150,42.280,44.030,49.980,350,350,-

1,5-sed bez područek,
manuální polohování

23.790,24.570,25.410,32.620,33.740,37.940,350,……..

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 - 174
47
84 -106
56 - 104

Kontrastní prošití

Volitelný kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími
llátkami: Buffalo, Crown, Deluxe a Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

*Bez kontrastního prošití

Rozměry
Typ-obj. číslo

Model se skládá z jednotlivých kombinovatelných modulů - typů.
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Za příplatek je u každého modulu volitelná manuální nebo částečně
motorická polohovací funkce sedadla a opěradla!

Područky + 82
4602
1,5-sed s 2 područkami,
částečně motorické
polohování

Područka + 82
4601
1,5-sed s područkou
vlevo, částečně motorické
polohování

82 + područka
4603
1,5-sed s područkou
vpravo, částečně
motorické polohování

82
4600
1,5-sed bez područek,
částečně motorické
polohování

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područky + 74
4578

Područka + 74
4577

74 + područka
4579

74
4576

Popis

1,5-sed medium
s 2 područkami

1,5-sed medium s
područkou vlevo

1,5-sed medium s
područkou vpravo

1,5-sed medium bez
područek

22.470,23.660,25.340,39.890,42.210,49.690,350,690,-

17.430,18.340,19.590,30.240,31.920,37.660,350,350,-

17.430,18.340,19.590,30.240,31.920,37.660,350,350,-

12.390,13.020,13.860,20.580,21.630,25.620,350,……..

Popis
látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

37.380,38.710,40.390,55.440,57.820,65.520,350,690,-

32.340,33.390,34.650,45.780,47.530,53.480,350,350,-

32.340,33.390,34.650,45.780,47.530,53.480,350,350,-

27.290,28.070,28.910,36.120,37.240,41.440,350,……..

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 - 174
47
84 -106
56 - 104

Kontrastní prošití

Volitelný kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími
llátkami: Buffalo, Crown, Deluxe a Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

*Bez kontrastního prošití

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

Model se skládá z jednotlivých kombinovatelných modulů - typů.
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Za příplatek je u každého modulu volitelná manuální nebo částečně
motorická polohovací funkce sedadla a opěradla!

Područky + 74
4582
1,5-sed medium s 2
područkami, manuální
polohování

Područka + 74
4581
1,5-sed medium s
područkou vlevo,
manuální polohování

74 + područka
4583
1,5-sed medium s
područkou vpravo,
manuální polohování

74
4580
1,5-sed medium bez
područek, manuální
polohování

Područky + 74
4586
1,5-sed medium s 2
područkami, částečně
motor. polohování

Područka + 74
4585
1,5-sed medium s
područkou vlevo, áást.
motor. polohování

74 + područka
4587
1,5-sed medium s
područkou vpravo, část.
motor. polohování

74
4584
1,5-sed medium bez
područek, částečně
motorické polohování

32.890,34.090,35.770,50.330,52.640,60.130,350,690,-

36.390,37.590,39.270,53.830,56.140,63.630,350,690,-

27.860,28.770,30.030,40.670,42.350,48.090,350,350,-

31.360,32.270,33.530,44.170,45.850,51.590,350,350,-

27.860,28.770,30.030,40.670,42.350,48.090,350,350,330,-

31.360,32.270,33.530,44.170,45.850,51.590,350,350,-

22.820,23.450,24.290,31.010,32.060,36.050,350,……..

26.320,26.950,27.790,34.510,35.560,39.550,350,……..

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 - 174
47
84 -106
56 - 104

Kontrastní prošití

Model se skládá z jednotlivých kombinovatelných modulů - typů.
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Za příplatek je u každého modulu volitelná manuální nebo částečně
motorická polohovací funkce sedadla a opěradla!
Volitelný kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími
llátkami: Buffalo, Crown, Deluxe a Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

*Bez kontrastního prošití

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područky + 62,5
4562

Područka + 62,5
4561

62,5 + područka
4563

62,5
4560

Popis

1-sed
s 2 područkami

1-sed
s područkou vlevo

1-sed
s područkou vpravo

1-sed
bez područek

21.280,22.540,24.080,38.850,41.090,48.860,350,690,-

16.240,17.220,18.340,29.190,30.790,36.820,350,350,-

16.240,17.220,18.340,29.190,30.790,36.820,350,350,-

11.190,11.880,12.590,19.530,20.510,24.780,350,……..

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područky + 62,5
4566

Područka + 62,5
4565

62,5 + područka
4567

62,5
4564

Popis

1-sed s 2 područkami,
manuální polohování

látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

31.710,32.970,34.510,49.280,51.520,59.290,350,690,-

1-sed s područkou vlevo, 1-sed s područkou vpravo,
manuální polohování
manuální polohování

26.670,27.650,28.770,39.620,41.230,47.250,350,350,-

26.670,27.650,28.770,39.620,41.230,47.250,350,350,-

1-sed bez područek,
manuální polohování

21.630,22.330,23.030,29.960,30.940,35.210,350,……..

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 - 174
47
84 -106
56 - 104

Kontrastní prošití

Volitelný kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími
llátkami: Buffalo, Crown, Deluxe a Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

*Bez kontrastního prošití

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

Model se skládá z jednotlivých kombinovatelných modulů - typů.
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Za příplatek je u každého modulu volitelná manuální nebo částečně
motorická polohovací funkce sedadla a opěradla!

Područky + 62,5
4570
1-sed s 2 područkami,
částečně motorické
polohování

35.210,36.470,38.010,52.780,55.020,62.790,350,690,-

114 x 241
6011

Područka + 62,5
62,5 + područka
4569
4571
1-sed s područkou vlevo, 1-sed s područkou vpravo,
částečně motorické
částečně motorické
polohování
polohování

30.170,31.150,32.270,43.120,44.730,50.750,350,350,-

30.170,31.150,32.270,43.120,44.730,50.750,350,350,-

114 x 241
6013

Rohový element + 1-sed s Rohový element + 1-sed s
koncovým dílem levý
koncovým dílem pravý

32.830,34.440,36.470,56.070,58.940,69.160,690,690,-

32.830,34.440,36.470,56.070,58.940,69.160,690,690,-

62,5
4568
1-sed bez područek,
částečně motorické
polohování

123 x 123
7025
Segmentový roh velký

25.130,25.830,26.530,33.460,34.440,38.710,350,……..

19.180,20.290,21.690,34.990,37.030,44.090,690,690,-

područka + 74-92 x 184
6021

184 x 74-92 + područka
6023

Područka + 82-100 x 184
6051

184 x 82-100 + područka
6053

Longchair s područkou
vlevo

Longchair s područkou
vpravo

Longchair s područkou
vlevo, velký

Longchair s područkou
vpravo, velký

25.410,26.530,28.490,43.260,45.490,52.710,690,690,-

25.410,26.530,28.490,43.260,45.490,52.710,690,690,-

27.860,29.190,31.430,47.040,49.350,57.190,690,690,-

27.860,29.190,31.430,47.040,49.350,57.190,690,690,-

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 - 174
47
84 -106
56 - 104

Kontrastní prošití

Model se skládá z jednotlivých kombinovatelných modulů - typů.
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Za příplatek je u každého modulu volitelná manuální nebo částečně
motorická polohovací funkce sedadla a opěradla!
Volitelný kontrastní šev se provádí v béžové barvě a výhradně pro látkovou skupinu 3 s následujícími
llátkami: Buffalo, Crown, Deluxe a Siesta a pro všechny kategorie kůže C, L a M.
U látkových skupin 2 a 4 není kontrastní prošití možné !

*Bez kontrastního prošití

Rozměry
Typ-obj. číslo

75 x 75
9050

109 x 64
9060

109 x 64
9573

Popis

Taburet**

Taburet obdélníkový**

Taburet obdélníkový
na kolečkách**

7.630,8.330,9.030,13.230,13.930,15.330,350,690,-

10.430,11.130,11.830,16.730,17.430,18.830,350,690,-

16.030,16.730,17.430,21.630,22.330,24.430,350,………

látková skupina 2*
látková skupina 3
látková skupina 4*
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina M
Přípl. za kontrast. prošití
Přípl. za nohy dub olej.

**Taburety jsou dodávány pouze v provedení sedáku "soft"

Rozměry
Typ-obj. číslo

40 x 40
9009

50 x 50
9205

60 x 40
9002

48 x 38
9046

12 x 47 x 33
9055

17 x 47 x 15
9299

Popis

Polštář

Polštář

Polštář

Područkový polštář

Klínový polštář

Loketní opěrka
(volně umístitelná)

870,890,990,1.620,1.740,2.040,-

1.050,1.320,1.490,2.340,2.820,3.290,-

1.050,1.320,1.490,2.340,2.820,3.290,-

1.310,1.430,1.550,2.670,2.980,3.530,-

1.320,1.440,1.620,2.280,2.520,2.880,-

1.380,1.490,1.680,2.520,2.760,3.120,-

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

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Albena 1200
Rozměry
Hloubka
Výška sedu
Celková výška
Hloubka sedu

cca. cm
114 -174
47
84 -106
56 - 104

Přehled příplatků
Popis

Příplatek za záda v kůži u
1,5-sedu
(šířka sedáku 82 cm)

Příplatek za záda v kůži
u 1,5-sedu medium
(šířka sedáku 74 cm)

3.490,-

3.150,-

Maloobchodní ceník platný od 8.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

