
                                    2-sed s funkcí na spaní v látce Villa dark grey, područky SLIM

                                    Křeslo s funkcí na spaní v látce Florida stone, područky SLIM

Ukázka provedení:  3ALBett (140) - LARF2, područky SLIM, v kůži Zappa nero

                                     Rozkládací pohovka 3ALRBett_ v látce Magnum kiwi_rozložená

Výrobek prošel v nezávislých zkušebních institutech všemi testy na kvalitu použitých materiálů, 
bezpečnost, nezávadnost na lidské zdraví, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí. 

ALL ROUND

Výrobek je certifikován značkou „Goldene M“, jedinou oficiální značkou vysoké kvality nábytku 
v Německu, kterou uděluje Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).



Informace o výrobku a pokyny pro objednávání

Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, D, H a M -
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 pevný: z polyuretanové pěny (min. RG 35) v sendvičovém uspořádání o různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort
Sedák: lůžko: podpružení z dlouhoelastických gumových kurtů, polyurethan. pěna (min. RG 35) vrstvená v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort 
Sedák: Longchair: podpružení z dlouhoelastických vlnovcových pružin. PUR pěna (min. RG 25) vrstvená v různých tl. a tvrdostech pro optimální komfort
Opěrák - záda: pevné zádové polštáře z PUR pěny (min. RG 25)

FUNKCE: rozkládací mechanismus s lůžkem
plocha na spaní u křesla: 85 x 200 cm / u dvousedu:  120 x 200 cm / u trojsedu:  140 x 200 cm
Longchair č. 1 a 2 s úložným prostorem
područka FLY:  polohovatelná

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PUR pěnová matrace (min. RG 35) dodávána ve standardu: tato matrace se vyznačuje dobrou propustností vzduchu a vysokou rozměrovou stabilitou.   
Studená pěna - matrace (HR 40/36) za příplatek: tato matrace se vyznačuje velmi vysokým komfortem při spánku, díky bodové elasticitě se velmi dobře přizpůsobí jakékoli postavě

Varianty područek: Uveďte vždy na objednávce zvolený druh područky.
Mix područek není možný.
Područky FLY je za příplatek, viz. str. 4

SLIM           STYLE  BASE             ANGLE       SCROLL               FLY
12 cm        16 cm  27 cm             28 cm       16 cm                    9 cm   vyklopené (28 cm)

NOHY: Chromované (dřevěné, chromovaným kovem olemované) nebo dřevěné, volitelný odstín moření dle vzorkovníku
Pouze pro područky SLIM, STYLE, BASE, ANGLE a SCROLL

           Vyobrazení dřevěné nohy v odstínu "kolonial"

   Kovová noha - pouze pro područku FLY

Další info: 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 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.

ALL ROUND

Varianty Longchairu:  rovný (č.1) nebo šikmý (č.2)



Rozměry cca. cm
Výška s polštáři 81
Hloubka 94
Výška sedáku 45 Všechny uvedené rozměry jsou bez rozměrů područek.
Hl. sedáku s polštářem 55 Tyto rozměry vždy po výběru područek nutno ještě připočítat !

Jednotlivé elementy

165 cm 165 cm 145 cm 145 cm 105 cm

skupina 6      látka 48.750,- 24.010,- 45.130,- 20.220,- 41.040,- 8.560,-
skupina 8      látka 50.440,- 25.940,- 46.910,- 22.220,- 43.110,- 9.650,-
skupina 10    látka 56.510,- 29.050,- 52.580,- 24.910,- 48.290,- 10.830,-
skupina D      kůže 66.030,- 33.880,- 62.380,- 31.530,- 51.470,- 14.630,-
skupina H      kůže 72.730,- 40.010,- 68.640,- 37.400,- 64.720,- 16.150,-
skupina M     kůže 78.450,- 47.250,- 76.180,- 43.610,- 72.520,- 17.930,-

ALL ROUND

Ceny v Kč s DPH
3-sed s funkcí                                        

na spaní                                                     
(140 cm)

3ALR
Křeslo s funkcí                                        

na spaní                                                     
(105 cm)

  2 područky

bez  polštářů

  2 područky 3-sed s 2 područkami

2-sed s funkcí                                        
na spaní                                                     
(120 cm)

  2 područky

2ALR

2-sed s 2 područkami

Taburet                                               
-100 x 70 cm -

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářůbez  polštářů bez  polštářů

Maloobchodní ceník platný od 18.01. 2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm
Výška s polštáři 81
Hloubka 94
Výška sedáku 45
Hl. sedáku s polštářem 55

      Příplatky

4.470,- 3.780,- 3.440,- 1.860,-

Příplatek pro pár

ALL ROUND

Matrace                                             
-studená pěna-

Matrace                                             
-studená pěna-

Příplatek

Matrace                                             
-studená pěna-

85 cm

Područka FLY               
- sklápěcí -

140 cm 120 cm

Příplatek Příplatek

Maloobchodní ceník platný od 18.01.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm
Výška s polštáři 81
Hloubka 94
Výška sedáku 45 Všechny uvedené rozměry jsou bez rozměrů područek.
Hl. sedáku s polštářem 55 Tyto rozměry vždy po výběru područek nutno ještě připočítat !

Sestavy

1ALBett(85)-LARF1                          LALF1-1ARBett(85) 1ALBett(85)-LARF2                          LALF2-1ARBett(85)
1-sed s podr. vlevo s funkcí na 
spaní      -                                              
Longchair s podr. vpravo s 
úlož. prostorem

 Longchair s podr. vlevo s 
úlož. prostorem    -                                   
1-sed s područkou vpravo s 
funkcí na spaní    

1-sed s podr. vlevo s funkcí 
na spaní      -                                              
Longchair s podr. vpravo s 
úlož. prostorem

 Longchair s podr. vlevo s 
úlož. prostorem    -                                     
1-sed s područkou vpravo s 
funkcí na spaní    

skupina 6      látka 63.200,- 63.200,- 63.200,- 63.200,- SLIM
skupina 8      látka 66.790,- 66.790,- 66.790,- 66.790,- STYLE
skupina 10    látka 74.800,- 74.800,- 74.800,- 74.800,- BASE
skupina D      kůže 83.080,- 83.080,- 83.080,- 83.080,- ANGLE
skupina H      kůže 91.630,- 91.630,- 91.630,- 91.630,- SCROLL
skupina M     kůže 113.780,- 113.780,- 113.780,- 113.780,- FLY

2ALBett(120)-LARF1                          LALF1-2ARBett(120) 2ALBett(120)-LARF2                          LALF2-2ARBett(120)

skupina 6      látka 68.030,- 68.030,- 68.030,- 68.030,-
skupina 8      látka 71.620,- 71.620,- 71.620,- 71.620,-
skupina 10    látka 80.250,- 80.250,- 80.250,- 80.250,-
skupina D      kůže 85.890,- 85.890,- 85.890,- 85.890,-
skupina H      kůže 94.460,- 94.460,- 94.460,- 94.460,-
skupina M     kůže 117.290,- 117.290,- 117.290,- 117.290,-
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Ceny v Kč s DPH

bez  polštářů

Ceny v Kč s DPH

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů Područky Longchair - celková šířka včetně područky

111 cm - područka přesahuje 11 cm přes bok
112 cm - područka přesahuje 12 cm přes bok
100 cm - područka přesahuje 4 cm přes bok
92 cm (vzpřímená) - područka přesahuje 9 cm přes bok

96 cm - područka je zároveň s bokem
100 cm - područka je zároveň s bokem

(1 područka + 145 cm + 
longchair x 170 cm)

(170 x longchair + 145 
cm + 1 područka)

(1 područka + 145 cm + 
longchair x 170 cm)

(170 x longchair + 145 
cm + 1 područka)

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

2-sed s podr. vlevo s funkcí na 
spaní      -                                              
Longchair s podr. vpravo s 
úlož. prostorem

 Longchair s podr. vlevo s 
úlož. prostorem    -                              
2-sed s područkou vpravo s 
funkcí na spaní    

2-sed s podr. vlevo s funkcí 
na spaní      -                                              
Longchair s podr. vpravo s 
úlož. prostorem

 Longchair s podr. vlevo s 
úlož. prostorem    -                                    
2-sed s područkou vpravo s 
funkcí na spaní    

bez  polštářů

(1 područka + 105 cm + 
longchair x 170 cm)

(170 x longchair + 105 
cm + 1 područka)

(1 područka + 105 cm + 
longchair x 170 cm)

(170 x longchair + 105 
cm + 1 područka)

Maloobchodní ceník platný od 18.01.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



Rozměry cca. cm
Výška s polštáři 81
Hloubka 94
Výška sedáku 45 Všechny uvedené rozměry jsou bez rozměrů područek.
Hl. sedáku s polštářem 55 Tyto rozměry vždy po výběru područek nutno ještě připočítat !

Sestavy

3ALBett(85)-LARF1                          LALF1-3ARBett(85) 3ALBett(85)-LARF2                          LALF2-3ARBett(85)
3-sed s podr. vlevo s funkcí na 
spaní      -                                              
Longchair s podr. vpravo s úlož. 
prostorem

 Longchair s podr. vlevo s 
úlož. prostorem    -                                   
3-sed s područkou vpravo s 
funkcí na spaní    

3-sed s podr. vlevo s funkcí 
na spaní      -                                              
Longchair s podr. vpravo s 
úlož. prostorem

 Longchair s podr. vlevo s 
úlož. prostorem    -                                     
3-sed s područkou vpravo s 
funkcí na spaní    

skupina 6      látka 71.620,- 71.620,- 71.620,- 71.620,- SLIM
skupina 8      látka 75.200,- 75.200,- 75.200,- 75.200,- STYLE
skupina 10    látka 84.250,- 84.250,- 84.250,- 84.250,- BASE
skupina D      kůže 90.320,- 90.320,- 90.320,- 90.320,- ANGLE
skupina H      kůže 99.350,- 99.350,- 99.350,- 99.350,- SCROLL
skupina M     kůže 121.580,- 121.580,- 121.580,- 121.580,- FLY

(1 područka + 165 cm + 
longchair x 170 cm)

(170 x longchair + 165 
cm + 1 područka)

(1 područka + 165 cm + 
longchair x 170 cm)

(170 x longchair + 165 
cm + 1 područka)

Područkybez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

100 cm - područka přesahuje 4 cm přes bok
92 cm (vzpřímená) - područka přesahuje 9 cm přes bok

96 cm - područka je zároveň s bokem
100 cm - područka je zároveň s bokem

Longchair - celková šířka včetně područky

111 cm - područka přesahuje 11 cm přes bok
112 cm - područka přesahuje 12 cm přes bok

ALL ROUND

Ceny v Kč s DPH

bez  polštářů

Maloobchodní ceník platný od 18.01.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    
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