ARIZONA

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.

ARIZONA
Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, 10 dekorativní látka, D, H, M a X výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!
KONSTRUKCE:
Kostra:
Sedák:
Opěrák:
Komorové polštáře:

nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou.
pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami a zakrytím na horní straně. Sedák z vysokojakostní HR/studené pěny (min. RG 35) ,
vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort, sedák zakryt inlettem (plněn vysokojakostními výplňovými materiály), zakryto vatovou plstí.
z ergonomicky tvarovaného vysokojakostního pěnového materiálu (min. RG 25), zakryto vatovou plstí.
tento model je vybaven vysoce kvalitními komorovými polštářky. Plnicí materiál se udržuje uvnitř polštářů v komoře tak, aby se nezměnia jeho poloha.
V závislosti na typu a tloušťce krycího materiálu (látka, kůže) mohou být komory i plnicí materiál někdy více, někdy méně znatelné.

FUNKCE:

polohovatelné horní části opěradel - opěrky hlavy (u všech elementů).
Výsuvný sedák (regulace hloubky sedu) s manuální nebo motorovou funkcí u všech 3-sedů, 2,5-sedů - možný za příplatek
Motorová funkce výsuvu sedáku - regulace hloubky sedu je u všech elementů s touto funkcí vybavena dotykovým ovládáním Soft-Touch-Control.
Příslušný návod k obsluze je součástí nábytku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm) - možný za příplatek
Polštář s okrasným lemem čtvercový M (cca. 75 x 75 cm, polštář s okrasným lemem obdélníkový M (cca. 95 x 75 cm) a polštář s okrasným lemem čtvercový L (cca. 95 x 95 cm) - možný za příplatek

Dekorativní látka:

je k dispozici pouze pro některé typy - polštáře a polštáře s okrasným lemem.

NOHY:

kovová černá chromovaná matná

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.

ARIZONA
Rozměry
Výška
Hloubka (s výsuvem)
Výška sedáku
Hl. sedáku(s výsuvem)

cca. cm
73-97
108-120 (130-142)
42
66 (-88)

Mějte prosím na paměti:
Elementy mohou být spolu navzájem propojeny.
Elementy s 1 područkou nebo bez područek nejsou na boční straně určené ke spojení potaženy originálním potahem
a proto nemohou být využity samostatně.

Jednotlivé elementy

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

226 cm

203 cm

203 cm

180 cm

113 cm

113 cm

90 cm

3ALR

3AL

3AR

3oA

1,5AL

1,5AR

1,5oA

3002

3001

3003

3000

7151

7153

7150

3-sed s 2 područkami
(šířka sedáku 90 cm)

3-sed s područkou vlevo
(šířka sedáku 90 cm)

3-sed s područkou vpravo
(šířka sedáku 90 cm)

3-sed bez područek
(šířka sedáku 90 cm)

1,5-sed s područkou vlevo
(šířka sedáku 90 cm)

1,5-sed s područkou
vpravo
(šířka sedáku 90 cm)

1,5-sed bez područek
(šířka sedáku 90 cm)

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

40.460,43.330,45.430,69.230,72.730,86.730,103.530,-

36.260,38.430,40.530,61.530,64.330,76.930,90.930,-

36.260,38.430,40.530,61.530,64.330,76.930,90.930,-

32.060,33.530,35.630,53.830,55.930,67.130,79.030,-

23.030,24.430,25.830,38.430,40.530,48.230,57.330,-

23.030,24.430,25.830,38.430,40.530,48.230,57.330,-

18.830,19.530,20.930,30.730,32.130,38.430,44.730,-

80 cm

206 cm

183 cm

183 cm

160 cm

103 cm

103 cm

2,5ALR

2,5AL

2,5AR

2,5oA

1AL

1AR

1oA

7142

7141

7143

7140

7101

7103

7100

2,5-sed s 2 područkami
(šířka sedáku 80 cm)

2,5-sed s područkou vlevo
(šířka sedáku 80 cm)

2,5-sed s područkou
vpravo
(šířka sedáku 80 cm)

2,5-sed bez područek
(šířka sedáku 80 cm)

1-sed s područkou vlevo
(šířka sedáku 80 cm)

1-sed s područkou vpravo
(šířka sedáku 80 cm)

1-sed bez područek
(šířka sedáku 80 cm)

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

38.150,40.950,42.690,65.090,67.890,81.890,97.990,-

33.950,36.050,37.790,57.390,59.490,71.390,85.390,-

33.950,36.050,37.790,57.390,59.490,71.390,85.390,-

29.750,31.150,32.890,49.690,51.100,60.890,72.790,-

21.350,22.750,23.790,35.690,37.450,44.450,53.550,-

21.350,22.750,23.790,35.690,37.450,44.450,53.550,-

17.150,17.850,18.890,27.990,29.050,34.650,40.950,-

Maloobchodní ceník platný od 4.9.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

ARIZONA
Rozměry
Výška
Hloubka (s výsuvem)
Výška sedáku
Hl. sedáku(s výsuvem)

cca. cm
73-97
108-120 (130-142)
42
66 (-88)

Mějte prosím na paměti:
Elementy mohou být spolu navzájem propojeny.
Elementy s 1 područkou nebo bez područek nejsou na boční straně určené ke spojení potaženy originálním potahem
a proto nemohou být využity samostatně.

Základní elementy

139 cm

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

127 cm

103 x 90-202 cm

103 x 90-202 cm

113 x 90-202 cm

113 x 90-202 cm

Spitz-Ecke groß

LAL (SR80)

LAR (SR80)

LAL (SR90)

LAR (SR90)

7110

7121

7123

7921

7923

3-sed s 2 područkami
(šířka sedáku 90 cm)

Longchair s područkou
vlevo
(šířka sedáku 80 cm)

Longchair s područkou
vpravo
(šířka sedáku 80 cm)

Longchair s područkou
vlevo
(šířka sedáku 90 cm)

Longchair s područkou
vpravo
(šířka sedáku 90 cm)

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

30.790,32.190,33.590,49.690,51.790,60.890,72.090,-

30.090,31.490,32.890,44.790,46.190,53.890,62.290,-

30.090,31.490,32.890,44.790,46.190,53.890,62.290,-

32.190,33.590,34.990,48.290,49.690,57.390,66.490,-

32.190,33.590,34.990,48.290,49.690,57.390,66.490,-

Maloobchodní ceník platný od 4.9.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

ARIZONA
cca. cm
73-97
108-120 (130-142)
42
66 (-88)

Rozměry
Výška
Hloubka (s výsuvem)
Výška sedáku
Hl. sedáku(s výsuvem)

Mějte prosím na paměti:
Rohový element s 1-sedem a příslušný ukončovací taburet mají rastrový spoj.
Všechny ostatní elementy mají meziprvkový spoj.

Základní elementy

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

108-120 x 218-230 cm

108-120 x 218-230 cm

E1L (SR90)

E1R (SR90)

7494

7495

Abschluss-Hocker
(SR80)
für E1L / E1R
-80 x 111-

Abschluss-Hocker
(SR90)
für E1L / E1R
-90 x 111-

7636 / 7637

7656 / 7657
Ukončovací taburet pro elementy
E1L / E1R (šířka sedáku 90 cm) o
rozměrech -90 x 111- cm
(šířka sedáku 90 cm)
bez polštářů

Rohový element
s 1-sedem levý
(šířka sedáku 90 cm)

Rohový element
s 1-sedem pravý
(šířka sedáku 90 cm)

bez polštářů

bez polštářů

Ukončovací taburet pro elementy
E1L / E1R (šířka sedáku 90 cm) o
rozměrech -80 x 111- cm
(šířka sedáku 80 cm)
bez polštářů

44.090,45.490,48.290,74.890,76.990,93.790,111.990,-

44.090,45.490,48.290,74.890,76.990,93.790,111.990,-

13.930,14.630,15.330,20.230,20.930,24.430,28.630,-

14.630,15.330,16.030,20.930,21.630,25.830,30.030,-

131-143 x 218-230 cm

131-143 x 218-230 cm

E1L groß (SR90)

E1R groß (SR90)

Abschluss-Hocker groß
(SR80)
für E1Lgroß / E1Rgroß
-80 x 131-

Abschluss-Hocker groß
(SR90)
für E1Lgroß / E1Rgroß
-90 x 131-

7511

7503

7638 / 7639

7658 / 7659

Rohový element
s 1-sedem levý velký
(šířka sedáku 90 cm)

Rohový element
s 1-sedem pravý velký
(šířka sedáku 90 cm)

Ukončovací taburet velký pro
elementy E1Lgross/ E1Rgross (šířka
sedáku 90 cm)
o rozměrech -80 x 131- cm
(šířka sedáku 80 cm)

Ukončovací taburet velký pro
elementy E1Lgross / E1Rgross (šířka
sedáku 90 cm)
o rozměrech -90 x 131- cm
(šířka sedáku 90 cm)

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

47.590,48.990,51.790,78.390,80.490,97.290,115.490,-

47.590,48.990,51.790,78.390,80.490,97.290,115.490,-

14.630,15.330,16.030,20.930,21.630,25.130,29.330,-

15.330,16.030,16.730,21.630,22.330,26.530,30.730,-

Maloobchodní ceník platný od 4.9.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

ARIZONA
Rozměry
Výška
Hloubka (s výsuvem)
Výška sedáku
Hl. sedáku(s výsuvem)

cca. cm
73-97
108-120 (130-142)
42
66 (-88)

Příslušenství

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
látka
skupina 8
látka
skupina 10 látka
skupina 10 dekor. látka
skupina D
kůže
skupina H
kůže
skupina M kůže
skupina X
kůže

Zwischen-Hocker 80 x 111- (SR80)

Zwischen-Hocker 90 x 111- (SR90)

Hocker quadratisch 90 x 90-

Hockerbank
-80 x 131-

für Hocker

für Hocker

7664

7665

7854

7853

7446

7444

"Mezi" taburet
o rozměrech
-80 x 111(šířka sedáku 80 cm)

"Mezi" taburet
o rozměrech
-90 x 111(šířka sedáku 90 cm)

Taburet čtvercový
o rozměrech
-90 x 90-

Taburet obdélníkový
o rozměrech
-80 x 131-

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

Dřevěný "tác"
40 x 50 cm
dub přírodní dýha
pro taburet

Dřevěný "tác"
70 x 70 cm
dub přírodní dýha
pro taburet

40.460,43.330,45.430,69.230,72.730,86.730,103.530,-

36.260,38.430,40.530,61.530,64.330,76.930,90.930,-

36.260,38.430,40.530,61.530,64.330,76.930,90.930,-

32.060,33.530,35.630,53.830,55.930,67.130,79.030,-

2.450,-

3.450,-

Kissen
- 40 x 40 -

Kissen
- 50 x 50 -

Kissen
- 60 x 60 -

Flatterkissen
quadratisch M
-75 x 75-

Flatterkissen
rechteckig M
-95 x 75-

Flatterkissen
quadratisch L
-95 x 95-

7804

7805

7806

7546

7547

7545

Polštář obdélníkový
s okrasným lemem
-95 x 75-

Polštář čtvercový
s okrasným lemem
-95 x 95-

Polštář
-40 x 40-

Polštář
-50 x 50-

Polštář
-60 x 60-

Polštář čtvercový
s okrasným lemem
-75 x 75-

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

1.250,1.250,1.450,1.450,1.990,2.190,2.450,2.690,-

1.490,1.490,1.750,1.750,2.250,2.490,2.750,2.990,-

1.890,1.890,2.190,2.190,2.650,2.890,3.150,3.390,-

1.990,1.990,2.250,2.250,3.250,3.490,4.490,5.990,-

2.250,2.250,2.490,2.490,4.250,4.490,5.750,7.250,-

2.490,2.490,2.750,2.750,5.250,5.750,7.250,8.990,-

Maloobchodní ceník platný od 4.9.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

ARIZONA
cca. cm
73-97
108-120 (130-142)
42
66 (-88)

Rozměry
Výška
Hloubka (s výsuvem)
Výška sedáku
Hl. sedáku(s výsuvem)

Příplatky za funkce

Ceny v Kč s DPH

pro všechny skupiny
látek a kůží

Ceny v Kč s DPH

pro všechny skupiny
látek a kůží

Výsuvný sedák
manuální
(pro 3-sedy)

Výsuvný sedák
manuální
(pro 2,5-sedy)

7232
3071(levý) / 3073 (pravý)
3070

7222
7221(levý) / 7223 (pravý)
7220

možný do 3-sedu s 2
područkami,
3-sedu s područkou vpravo
nebo vlevo
a 3-sedu bez područek

možný do 2,5-sedu s 2
područkami,
2,5-sedu s područkou
vpravo nebo vlevo
a 2,5-sedu bez područek

za příplatek

za příplatek

3.490,-

3.490,-

Výsuvný sedák
motorový
(pro 3-sedy)

Výsuvný sedák
motorový
( pro 2,5-sedy)

7992
7431(levý) / 7433 (pravý)
7430

7982
7441(levý) / 7443 (pravý)
7440

možný do 3-sedu s 2
područkami,
3-sedu s područkou vpravo
nebo vlevo
a 3-sedu bez područek

možný do 2,5-sedu s 2
područkami,
2,5-sedu s područkou
vpravo nebo vlevo
a 2,5-sedu bez područek

za příplatek

za příplatek

13.930,-

13.930,-

Maloobchodní ceník platný od 4.9.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

ARIZONA
Rozměry
Výška
Hloubka (s výsuvem)
Výška sedáku
Hl. sedáku(s výsuvem)

cca. cm
73-97
108-120 (130-142)
42
66 (-88)

Ukázky možných sestav (výtah)

190-202 x 316 cm

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

316 x 190-202 cm

298 x 311-320 cm

311-320 x 298 cm

298 x 334-346 cm

334-346 x 298 cm

3AL-LAR(SR90)

AH(SR80)-E1L(SR90)3AR

3AL-E1R(SR90)AH(SR80)

AHgroß(SR80)-E1L
groß (SR90)-3AR

3AL-E1Rgroß(SR90)AHgroß(SR 80)

Longchair s područkou
vlevo
(šířka sedáku 90 cm)
3-sed s područkou vpravo

3-sed s područkou vlevo
Longchair s područkou
vpravo

Ukončovací taburet
(šířka sedáku 80 cm)
rohový element s 1-sedem
levý
(šířka sedáku 90 cm)
3-sed s područkou vpravo

3-sed s područkou vlevo
rohový element s 1-sedem
pravý
(šířka sedáku 90 cm)
ukončovací taburet
(šířka sedáku 80 cm)

Ukončovací taburet velký
(šířka sedáku 80 cm)
rohový element s 1-sedem
levý velký
(šířka sedáku 90 cm)
3-sed s područkou vpravo

3-sed s područkou vlevo
rohový element s 1-sedem
pravý velký
(šířka sedáku 90 cm)
ukončovací taburet velký
(šířka sedáku 80 cm)

za příplatek
(viz. strana 7) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také s
výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také s
výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také s
výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také s
výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také s
výsuvným sedákem

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

68.460,72.030,75.530,109.830,114.030,134.330,157.430,-

68.460,72.030,75.530,109.830,114.030,134.330,157.430,-

94.290,98.560,104.160,156.660,162.260,195.160,231.560,-

94.290,98.560,104.160,156.660,162.260,195.160,231.560,-

98.490,102.760,108.360,160.860,166.460,199.360,235.760,-

98.490,102.760,108.360,160.860,166.460,199.360,235.760,-

LAL(SR90)-3AR

Maloobchodní ceník platný od 4.9.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

