
Ukázka sestavy:
LALmaxi-1,5oAmaxi-1,5ARmaxi
(Longchair maxi s područkou vlevo-
1,5-sed maxi bez područek-
1,5-sed maxi s područkou vlevo)
v látce Cosmopolitan light grey

ALESUND

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. 



Informace o výrobku a pokyny pro objednávání

Model se dodává v cenových skupinách 6, dekolátka 6, 8, 10, dekolátka 10, D, H, J, M a X -
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 a zakrytím na horní straně. Sedák z vysokojakostní PUR pěny (min. RG 35),

vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort, sedák zakryt vatovým rounem.
Opěrák: pevné zádové polštáře z ergonomicky tvarovaného vysokojakostního pěnového materiálu (min. RG 25),  zakryto vatovou plstí.

FUNKCE: částečně motorová funkce RELAX je možná u typů 1,5-sed XL, 1,5-sed maxi, 1,5-sed gross, 1,5-sed, 1,5-sed a 1-sed - dodávána za příplatek
Elementy s funkcí RELAX jsou vybaveny dotykovým ovladačem Soft-Touch-Control.
U elementů s područkami se ovladač nachází na vnitřní straně područky,
u elementů bez područek je dotykový ovladač umístěn na levé straně sedacího polštáře.
Příslušný návod k obsluze je součástí nábytku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm), polštář (cca 60 x 40 cm) - možný za příplatek
opěrka hlavy (cca. 52x20x15 cm),  multifunkční opěrka hlavy (cca.  52x30x27 cm), multifunkční opěrka hlavy XL (cca. 72x30x27 cm) - umístitelná do pouzdra za zadními polštáři -  možná za příplatek

Dekorační látka: v dekorační látce lze objednat pouze polštáře

NOHY (volitelně): kovová chromovaná kovová chromovaná kovová černá dřevěná (volitelné barvy moření dle vzorkovníku, včetně speciálního provedení Dub olejovaný)
Nr. 728 matná  Nr. 813 matná  Nr. 191 Nr. 185                           Upozornění: za provedení "Dub olejovaný" je účtován příplatek

Další info:
Vezměte prosím na vědomí, že maximální limit zatížení na sedadlo u elementů 1,5-sed maxi (šířka sedáku 102 cm), 1,5-sed gross (šířka sedáku 89 cm), 1,5-sed (šířka sedáku 82 cm),
1,5-sed medium (šířka sedáku 74 cm) a 1-sed (šířka sedáku 63 cm) je 130 Kg. U elementu 1,5-sed XL  (šířka sedáku 120 cm) je maximální limit zatížení sedadla 220 Kg.

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

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 moderní design a je v tomto provedení 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.  
Objednávky zapisujte vždy zleva doprava z pohledu před sedací soupravou.

   ALESUND

z konstrukně podmíněných důvodů může vzniknout u kombinace (mixu) elementů s RELAX funkcí a bez RELAX funkce výškový rozdíl 1-2 cm



Rozměry cca. cm Všechny elementy mají 4 nohy a mohou být vzájemně spojeny.
Výška 82 Upozornění: elementy nejsou na stranách určených ke spojení očalouněny orig. potahem,
Hloubka (s funkcí RELAX) 98 (-154) proto je nelze použít samostatně.
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku (s funkcí RELAX) 57 (-106)

Elementy s šířkou sedáku 120 cm

174 cm 147 cm 147 cm 120 cm

4958 4957 4959 4956
1,5-sed XL s 2 
područkami 

1,5-sed XL s 
područkou vlevo 

1,5-sed XL s područkou 
vpravo 

1,5-sed XL bez 
područek 

skupina 6      látka 30.870,- 25.690,- 25.690,- 21.280,-
skupina 8      látka 33.110,- 27.930,- 27.930,- 22.750,-
skupina 10    látka 35.280,- 29.390,- 29.390,- 23.520,-
skupina D      kůže 50.750,- 42.630,- 42.630,- 34.580,-
skupina H      kůže 52.990,- 44.170,- 44.170,- 38.220,-
skupina J       kůže 57.390,- 47.810,- 47.810,- 36.750,-
skupina M     kůže 62.580,- 51.520,- 51.520,- 40.460,-
skupina X      kůže 72.870,- 60.340,- 60.340,- 47.810,-

Elementy s šířkou sedáku 102 cm

156 cm 129 cm 129 cm 102 cm

4942 4941 4943 4940
1,5-sed maxi s 2 

područkami 
1,5-sed maxi s 

područkou vlevo 
1,5-sed maxi s 

područkou vpravo 
1,5-sed maxi bez 

područek 

skupina 6      látka 27.160,- 22.750,- 22.750,- 18.340,-
skupina 8      látka 30.170,- 24.990,- 24.990,- 19.810,-
skupina 10    látka 32.340,- 26.460,- 26.460,- 20.580,-
skupina D      kůže 46.340,- 38.220,- 38.220,- 30.170,-
skupina H      kůže 48.580,- 39.690,- 39.690,- 30.870,-
skupina J       kůže 52.990,- 43.390,- 43.390,- 33.810,-
skupina M     kůže 58.170,- 47.110,- 47.110,- 36.050,-
skupina X      kůže 67.690,- 55.160,- 55.160,- 42.630,-

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

Ceny v Kč s DPH 1,5ALR maxi 1,5AL maxi 1,5AR maxi

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

1,5AR XL 1,5oA XL

Upozornění: optimální využití funkce RELAX je 
zaručeno pouze ve spojení s multifunkční opěrkou 
hlavy nebo s multifunkční opěrkou hlavy XL.                                          
U elementů s funkcí RELAX je nutný odstup zad od zdi 
20 cm.

1,5oA maxi

ALESUND

Ceny v Kč s DPH 1,5ALR XL 1,5AL XL

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

za příplatek možné také s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

Maloobchodní ceník platný od 24.4.2018. 2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm Všechny elementy mají 4 nohy a mohou být vzájemně spojeny.
Výška 82 Upozornění: elementy nejsou na stranách určených ke spojení očalouněny orig. potahem,
Hloubka (s funkcí RELAX) 98 (-154) proto je nelze použít samostatně.
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku (s funkcí RELAX) 57 (-106)

Elementy s šířkou sedáku 89 cm

143 cm 116 cm 116 cm 89 cm

4974 4973 4975 4972
1,5-sed velký s 2 

područkami 
1,5-sed velký s 

područkou vlevo 
1,5-sed velký s 

područkou vpravo 
1,5-sed velký bez 

područek 

skupina 6      látka 26.460,- 22.050,- 22.050,- 17.640,-
skupina 8      látka 29.390,- 24.220,- 24.220,- 19.110,-
skupina 10    látka 31.640,- 25.690,- 25.690,- 19.810,-
skupina D      kůže 44.170,- 36.050,- 36.050,- 27.930,-
skupina H      kůže 46.340,- 37.520,- 37.520,- 28.630,-
skupina J       kůže 50.750,- 41.160,- 41.160,- 31.640,-
skupina M     kůže 55.160,- 44.170,- 44.170,- 33.110,-
skupina X      kůže 64.750,- 52.220,- 52.220,- 39.690,-

Elementy s šířkou sedáku 82 cm

136 cm 109 cm 109 cm 82 cm

4594 4593 4595 4592
1,5-sed s 2 

područkami 
1,5-sed s područkou 

vlevo 
1,5-sed s područkou 

vpravo 1,5-sed bez područek 

skupina 6      látka 25.690,- 21.280,- 21.280,- 16.870,-
skupina 8      látka 28.630,- 23.520,- 23.520,- 18.340,-
skupina 10    látka 30.870,- 24.990,- 24.990,- 19.110,-
skupina D      kůže 41.930,- 33.810,- 33.810,- 25.690,-
skupina H      kůže 44.170,- 35.280,- 35.280,- 26.460,-
skupina J       kůže 48.580,- 38.990,- 38.990,- 29.390,-
skupina M     kůže 52.220,- 41.160,- 41.160,- 30.170,-
skupina X      kůže 61.810,- 49.280,- 49.280,- 36.750,-

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

Ceny v Kč s DPH 1,5ALR 1,5AL 1,5AR

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

1,5AR groß 1,5oA groß

Upozornění: optimální využití funkce RELAX je 
zaručeno pouze ve spojení s multifunkční opěrkou 
hlavy nebo s multifunkční opěrkou hlavy XL.                                          
U elementů s funkcí RELAX je nutný odstup zad od zdi 
20 cm.

1,5oA

ALESUND

Ceny v Kč s DPH 1,5ALR groß 1,5AL groß

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

za příplatek možné také s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

Maloobchodní ceník platný od 24.4.2018. 2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm Všechny elementy mají 4 nohy a mohou být vzájemně spojeny.
Výška 82 Upozornění: elementy nejsou na stranách určených ke spojení očalouněny orig. potahem,
Hloubka (s funkcí RELAX) 98 (-154) proto je nelze použít samostatně.
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku (s funkcí RELAX) 57 (-106)

Elementy s šířkou sedáku 74 cm

128 cm 101 cm 101 cm 74 cm

4578 4577 4579 4576
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 

skupina 6      látka 24.990,- 20.580,- 20.580,- 16.170,-
skupina 8      látka 27.930,- 22.750,- 22.750,- 17.640,-
skupina 10    látka 30.170,- 24.220,- 24.220,- 18.340,-
skupina D      kůže 39.690,- 31.640,- 31.640,- 23.520,-
skupina H      kůže 41.930,- 33.110,- 33.110,- 24.220,-
skupina J       kůže 46.340,- 36.750,- 36.750,- 27.160,-
skupina M     kůže 49.280,- 38.220,- 38.220,- 27.930,-
skupina X      kůže 58.870,- 46.340,- 46.340,- 33.810,-

Elementy s šířkou sedáku 63 cm

117 cm 90 cm 90 cm 63 cm

4562 4561 4563 4560

1-sed s 2 područkami 1-sed s područkou 
vlevo 

1-sed s područkou 
vpravo 1-sed bez područek 

skupina 6      látka 24.220,- 19.810,- 19.810,- 14.630,-
skupina 8      látka 27.160,- 22.050,- 22.050,- 16.170,-
skupina 10    látka 29.390,- 23.520,- 23.520,- 16.870,-
skupina D      kůže 37.520,- 29.390,- 29.390,- 21.280,-
skupina H      kůže 39.690,- 30.870,- 30.870,- 22.050,-
skupina J       kůže 44.170,- 34.580,- 34.580,- 23.520,-
skupina M     kůže 46.340,- 35.280,- 35.280,- 24.220,-
skupina X      kůže 55.930,- 43.390,- 43.390,- 30.870,-

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

Ceny v Kč s DPH 1ALR 1AL 1AR

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

1,5AR medium 1,5oA medium

Upozornění: optimální využití funkce RELAX je 
zaručeno pouze ve spojení s multifunkční opěrkou 
hlavy nebo s multifunkční opěrkou hlavy XL.                                          
U elementů s funkcí RELAX je nutný odstup zad od zdi 
20 cm.

1oA

ALESUND

Ceny v Kč s DPH 1,5ALR medium 1,5AL medium

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

za příplatek možné také s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX                                                                 

za příplatek možné také s 
částečně motorovou 

funkcí RELAX                                                                 

Maloobchodní ceník platný od 24.4.2018. 2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm Všechny elementy mají 4 nohy a mohou být vzájemně spojeny.
Výška 82 Upozornění: elementy nejsou na stranách určených ke spojení očalouněny orig. potahem,
Hloubka (s funkcí RELAX) 98 (-154) proto je nelze použít samostatně.
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku (s funkcí RELAX) 57 (-106)

101 x 173 cm 101 x 173 cm 129 x 173 cm 129 x 173 cm 147 x 173 cm 147 x 173 cm

7127 7129 6801 6803 7098 7099
Longchair medium s  

područkou vlevo 
Longchair medium s  
područkou vpravo 

Longchair maxi s  
područkou vlevo 

Longchair maxi s  
područkou vpravo 

Longchair XL s  
područkou vlevo 

Longchair XL s  
područkou vpravo 

skupina 6      látka 28.770,- 28.770,- 30.310,- 30.310,- 34.720,- 34.720,-
skupina 8      látka 30.240,- 30.240,- 32.480,- 32.480,- 36.190,- 36.190,-
skupina 10    látka 31.710,- 31.710,- 33.950,- 33.950,- 38.360,- 38.360,-
skupina D      kůže 42.770,- 42.770,- 49.420,- 49.420,- 53.830,- 53.830,-
skupina H      kůže 44.240,- 44.240,- 50.890,- 50.890,- 55.370,- 55.370,-
skupina J       kůže 47.880,- 47.880,- 55.370,- 55.370,- 60.480,- 60.480,-
skupina M     kůže 51.590,- 51.590,- 60.480,- 60.480,- 65.660,- 65.660,-
skupina X      kůže 59.710,- 59.710,- 70.840,- 70.840,- 76.720,- 76.720,-

98 x 206 cm 98 x 206 cm 98 x 226 cm 98 x 226 cm 112 x 112 cm 110 110

7291 7293 7111 7113 7900 7301 7303

Umbauecke medium 
levý

Umbauecke medium 
pravý Umbauecke levý Umbauecke pravý Segmentový roh velký

Ukončovací element 
levý s 1,5-sedem 

medium

Ukončovací element 
pravý s 1,5-sedem 

medium

skupina 6      látka 35.420,- 35.420,- 36.890,- 36.890,- 25.830,- 23.660,- 23.660,-
skupina 8      látka 36.890,- 36.890,- 38.360,- 38.360,- 27.370,- 24.360,- 24.360,-
skupina 10    látka 39.130,- 39.130,- 40.590,- 40.590,- 28.840,- 25.830,- 25.830,-
skupina D      kůže 58.310,- 58.310,- 60.480,- 60.480,- 42.840,- 36.190,- 36.190,-
skupina H      kůže 60.480,- 60.480,- 62.720,- 62.720,- 44.310,- 36.890,- 36.890,-
skupina J       kůže 65.660,- 65.660,- 68.590,- 68.590,- 47.950,- 40.590,- 40.590,-
skupina M     kůže 71.540,- 71.540,- 74.480,- 74.480,- 52.360,- 43.540,- 43.540,-
skupina X      kůže 84.070,- 84.070,- 87.780,- 87.780,- 61.250,- 50.190,- 50.190,-

není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                

Ceny v Kč s DPH UBEL medium UBER medium UBEL Segment-Ecke groß

není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                

bez polštářů

LAL maxi LAR maxi LAL XL

není možná žádná funkce                                                není možná žádná funkce                                                

ALESUND

Ceny v Kč s DPH LAL medium LAR medium LAR XL

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

UBER

není možná žádná funkce                                                

bez polštářů

1,5med+ABR

není možná žádná funkce                                                

bez polštářů bez polštářů bez polštářů

ABL+1,5med

Maloobchodní ceník platný od 24.4.2018. 2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm
Výška 82
Hloubka (s funkcí RELAX) 98 (-154)
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku (s funkcí RELAX) 57 (-106)

Multifunktions-
Kopfstütze XL

7854 7853 7890 9576 9619
použitelná pro všechny 

šířky sedáků
použitelná pro 

všechny šířky sedáků
použitelná pro šířky 
sedáků od 74 cm

Taburet                                         
-75 x 75- cm

Taburet                                         
-110 x 65- cm

Opěrka hlavy                                        
52 x 21 x 15 cm 

variabilně 
zasunovatelná

Multifunkční opěrka 
hlavy                                                                    

-52 x 30 x 27- cm 
variabilně 

zasunovatelná

Multifunkční opěrka 
hlavy  XL                                                                 

-72 x 30 x 27- cm 
variabilně 

zasunovatelná

příplatek pro                                     
1 element

skupina 6      látka 9.520,- 11.690,- 2.790,- 4.270,- 6.230,-
skupina 8      látka 10.220,- 12.460,- 2.790,- 4.970,- 6.930,-
skupina 10    látka 10.990,- 13.160,- 3.490,- 5.670,- 7.630,-
skupina D      kůže 13.930,- 18.340,- 4.340,- 6.440,- 9.030,-
skupina H      kůže 14.630,- 19.110,- 4.340,- 7.140,- 9.730,-
skupina J       kůže 16.870,- 21.280,- 4.690,- 7.560,- 10.430,-
skupina M     kůže 17.640,- 22.750,- 4.890,- 7.840,- 11.130,-
skupina X      kůže 21.280,- 27.160,- 6.790,- 8.540,- 13.230,-

7804 7805 7806 9295
Polštář                                                 

-40 x 40- cm
Polštář                                                 

-50 x 50- cm
Polštář                                                 

-60 x 60- cm
Polštář                                                 

-60 x 40- cm

skupina 6      látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,-
skupina 6      dekorační látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,-
skupina 8      látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,-
skupina 10    látka 1.450,- 1.750,- 2.190,- 1.750,-
skupina 10    dekorační látka 1.450,- 1.750,- 2.190,- 1.750,-
skupina D      kůže 1.990,- 2.250,- 2.650,- 2.250,-
skupina H      kůže 2.190,- 2.490,- 2.890,- 2.490,-
skupina J       kůže 2.350,- 2.590,- 2.990,- 2.590,-
skupina M     kůže 2.450,- 2.750,- 3.150,- 2.750,-
skupina X      kůže 2.690,- 2.990,- 3.390,- 2.990,-

za příplateK                                       za příplateK                                       za příplateK                                       za příplateK                                       

Ceny v Kč s DPH Kissen
-40 x 40-

Kissen
-50 x 50-

Kissen
-60 x 60-

Kopfstütze Multifunktions-
Kopfstütze Příplatek za 

dřevěné nohy                                                       
Dub olejovaný

Kissen
-60 x 40-

za příplatek

ALESUND

Ceny v Kč s DPH Hocker                                                       
-75 x 75-

Hockerbank                                                 
-110 x 65-

690,-

bez polštářů bez polštářů za příplatek za příplatek

Maloobchodní ceník platný od 24.4.2018. 2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm
Výška 82
Hloubka (s funkcí RELAX) 98 (-154)
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku (s funkcí RELAX) 57 (-106)

Příplatky za funkce

příplatek pro                                  
1 sedák

příplatek pro                                  
1 sedák

všechny cenové skupiny potahů 15.750,- 20.650,-

Částečně motorová RELAX funkce - motorové polohování celého sedacího místa z polohy sedu až téměř do polohy lehu, opěrku hlavy nelze polohovat. 

ALESUND

Ceny v Kč s DPH

částečně motorová 
funkce RELAX pro 

šířky sedáků                                                  
63 / 74 / 82 cm

částečně motorová 
funkce RELAX pro 

šířky sedáků                                                  
89 / 102 / 120 cm

Maloobchodní ceník platný od 24.4.2018. 2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm Všechny elementy mají 4 nohy a mohou být vzájemně spojeny.
Výška 82 Upozornění: elementy nejsou na stranách určených ke spojení očalouněny orig. potahem,
Hloubka (s funkcí RELAX) 98 (-154) proto je nelze použít samostatně.
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku (s funkcí RELAX) 57 (-106)

Ukázky sestav (výtah)

360 cm 173 x 360 cm 360 x 173 cm

skupina 6      látka 63.840,- 71.390,- 71.390,-
skupina 8      látka 69.790,- 77.280,- 77.280,-
skupina 10    látka 73.490,- 80.990,- 80.990,-
skupina D      kůže 106.610,- 117.810,- 117.810,-
skupina H      kůže 110.250,- 121.450,- 121.450,-
skupina J       kůže 120.610,- 132.580,- 132.580,-
skupina M     kůže 130.270,- 143.490,- 143.490,-
skupina X      kůže 152.950,- 168.630,- 168.630,-

za příplatek možné taky s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX

za příplatek možné taky s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX

za příplatek možné taky s 
částečně motorovou funkcí 

RELAX

1,5ALmaxi-1,5oAmaxi-
LARmaxi

ALESUND

Ceny v Kč s DPH 1,5ALmaxi-1,5oAmaxi-
1,5ARmaxi

LALmaxi-1,5oAmaxi-
1,5ARmaxi

bez polštářů bez polštářů bez polštářů

1,5-sed maxi s područkou vlevo 
- 1,5-sed maxi bez područek - 

1,5-sed maxi s područkou 
vpravo                            

Longchair maxi s područkou 
vlevo - 1,5-sed maxi bez 

područek - 1,5-sed maxi s 
područkou vpravo  

1,5-sed maxi s područkou vlevo - 
1,5-sed maxi bez područek - 
Longchair maxi s područkou 

vpravo

Maloobchodní ceník platný od 24.4.2018. 2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    


