ATLANTA

Sestava 1,5ALmed - 1,5oAmed - UBER v kůži Torero brown

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.

ATLANTA
Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, 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:

podpružení - pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami a zakrytím na horní straně.
Pevné sedací polštáře s vysokojakostním pěnovým jádrem (min. RG 35) vrstveným v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Sedák uzavřen vatovým rounem.

Opěrák:

pevné zádové polštáře z ergonomicky formované vysokojakostní pěny (min. RG 35) vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort, zakryto vatovým rounem.

FUNKCE:

bez polohovací funkce RELAX - manuálně polohovatelné opěrky hlavy s rastrovým mechanismem.
s částečně motorovou funkcí RELAX - polohování sedáku a opěráku motorové, manuálně polohovatelné opěrky hlavy s rastrovým mechanismem - dodáváno za příplatek
s plně motorovou funkcí RELAX - polohování sedáku, opěráku i opěrek hlavy motorové - dodáváno za příplatek

Částečně a plně motorová funkce RELAX
Všechny elementy s částečně nebo plně motorovou funkcí RELAX
mají dotykové ovladače umístěny ve skryté poloze na boku sedáku.
Příslušný návod k obsluze je přiložen k nábytku.

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.

ATLANTA
Volitelné područky

Područka 1
bez funkce

Područka 2
s funkcí
polohování

Nezapomeňte prosím na objednávce vždy vyznačit zvolenou variantu područek.
Mix područek není možný.

Volitelné nožičky

kovová 728

kovová 191

kovová 799

kovová 237

chromovaná

černá, matná

chrom, matná

černá, matná

dřevěná masivní noha 187*

* volitelná barva dřevěných nohou dle vzorkovníku barevných tónů. Speciální provedení DUB olejovaný pouze za příplatek. Pouze u elementů 1,5oA, 1,5oAmedium a 1oA
příplatek není účtován, jelikož tyto elementy mají opěrné patky.

Volitelné prošití (švy)
Model lze objednat ve dvou provedení prošití (švů) - zvolený typ vždy prosím uveďte do objednávky !
Varianta 1

Varianta 2

Standardní šev

Kontrastní šev / dvoujehlový vzhled

Kontrastní šev se provádí pouze v
béžové barvě. Je možný pouze u těchto
látek: Clash, Crown, Deluxe, Florida, Havanna, Impendo,
Lola, Matrix, Mono, Onyx, Style, Twice, Vintage, Yelda
a všech kategorií kůží

Barva prošití odpovídá barvě látky

Příslušenství
Polštářky 40x40, 50x50, 60x60 a 60x40cm jsou dodávány za příplatek
Polštáře s okrasným lemem 75x75 a 95x95 cm jsou dodávány za příplatek

Dekorační látky
Dekorační látky jsou určeny výhradně pro potahy polštářů, viz. příslušenství

ATLANTA
Rozměry
Výška
Hloubka (s RELAX fcí)
Výška sedáku
Hl. sedáku (s RELAX fcí)

cca. cm
77 - 102
109 (-172)
47
56 (-104)

Mějte prosím na paměti:
všechny elementy mají 4 nohy a lze je vzájemně spojovat.
Elementy nejsou na boku v místě spojení čalouněny, proto je nelze umístit samostatně.

Bez funkce RELAX - s manuálním polohováním opěrky hlavy - s pevným sedákem

Jednotlivé elementy s šířkou sedáku 82 cm

Ceny v Kč s DPH

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

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

Jednotlivé elementy s šířkou sedáku 74 cm

114 cm

114 cm

82 cm

106 cm

106 cm

74 cm

1,5AL
4593

1,5AR
4595

1,5oA
4592

1,5AL medium
4577

1,5AR medium
4579

1,5oA medium
4576

1,5-sed s područkou vlevo

1,5-sed s područkou
vpravo

1,5-sed bez područek

1,5-sed medium s
područkou vlevo

1,5-sed medium s
područkou vpravo

1,5-sed medium bez
područek

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

22.430,23.630,25.950,35.480,37.790,41.780,46.490,58.350,-

22.430,23.630,25.950,35.480,37.790,41.780,46.490,58.350,-

16.950,17.390,18.980,26.030,27.590,29.990,33.150,41.030,-

20.850,22.050,24.380,33.890,35.480,39.380,44.090,54.380,-

20.850,22.050,24.380,33.890,35.480,39.380,44.090,54.380,-

16.190,16.580,17.390,24.450,26.030,28.430,31.580,38.690,-

95 cm

95 cm

63 cm

1AL
4561

1AR
4563

1oA
4560

1-sed s područkou vlevo

1-sed s područkou vpravo

1-sed bez područek

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

20.030,21.230,22.790,32.330,33.080,37.050,41.780,50.480,-

20.030,21.230,22.790,32.330,33.080,37.050,41.780,50.480,-

14.630,15.830,16.580,22.880,23.690,26.030,29.180,34.730,-

Jednotlivé elementy s šířkou sedáku 63 cm

Ceny v Kč s DPH

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

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

ATLANTA
Rozměry
Výška
Hloubka (s RELAX fcí)
Výška sedáku
Hl. sedáku (s RELAX fcí)

cca. cm
77 - 102
109 (-172)
47
56 (-104)

Mějte prosím na paměti:
všechny elementy mají 4 nohy a lze je vzájemně spojovat.
Elementy nejsou na boku v místě spojení čalouněny, proto je nelze umístit samostatně.

Základní elementy - funkce RELAX není možná

Ceny v Kč s DPH

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

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

106 x 177 cm

106 x 177 cm

117 x 225 cm

117 x 225 cm

117 x 240 cm

117 x 240 cm

117 cm

LAL
7121

LAR
7123

UBELmed
7291

UBERmed
7293

UBEL
7111

UBER
7113

Spitz-Ecke gross
7110

Longchair s područkou
vlevo

Longchair s područkou
vpravo

Rohový element s
1-sedem a koncovým
taburetem medium levý

Rohový element s
1-sedem a koncovým
taburetem medium pravý

Rohový element s
1-sedem a koncovým
taburetem levý

Rohový element s
1-sedem a koncovým
taburetem pravý

Špičatý roh velký

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

30.830,31.580,33.150,45.830,47.390,52.130,57.590,69.450,-

30.830,31.580,33.150,45.830,47.390,52.130,57.590,69.450,-

35.550,37.880,41.030,59.990,63.150,71.030,79.730,99.450,-

35.550,37.880,41.030,59.990,63.150,71.030,79.730,99.450,-

37.880,41.030,44.180,63.980,67.880,75.830,84.450,104.180,-

37.880,41.030,44.180,63.980,67.880,75.830,84.450,104.180,-

27.590,28.430,30.830,42.590,44.990,49.730,55.280,67.880,-

ATLANTA
Rozměry
Výška
Hloubka (s RELAX fcí)
Výška sedáku
Hl. sedáku (s RELAX fcí)

cca. cm
77 - 102
109 (-172)
47
56 (-104)

Veškeré polštáře jsou dodávány vždy pouze se standardním prošitím

Příslušenství

Ceny v Kč s DPH

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

Ceny v Kč s DPH

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

Taburet -75x757854

Taburet -110x657854

Polštář -40x407804

Taburet čtvercový
75 x 75 cm

Taburet obdélníkový
110 x 65 cm

Polštář

Polštář

Polštář

Polštář

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 60 cm

60 x 40 cm

Dodáván za příplatek

Dodáván za příplatek

Dodáván za příplatek

Dodáván za příplatek

1.250,1.250,1.250,1.450,1.450,1.990,2.190,2.310,2.450,2.690,-

1.490,1.490,1.490,1.750,1.750,2.250,2.490,2.640,2.750,2.990,-

1.890,1.890,1.890,2.190,2.190,2.650,2.890,3.020,3.150,3.390,-

1.490,1.490,1.490,1.750,1.750,2.250,2.490,2.640,2.750,2.990,-

8.630,-

11.780,-

9.380,10.190,-

12.530,13.350,-

13.350,14.090,15.680,17.330,19.650,-

17.330,18.080,19.650,21.230,25.950,-

Polštář s lemem M
7546

Polštář s lemem L
7545

Polštář s okrasným lemem
M
75 x 75 cm

Polštář s okrasným lemem
L
95 x 95 cm

Dodáván za příplatek

Dodáván za příplatek

1.990,1.990,1.990,2.250,2.250,3.250,3.490,3.940,4.490,5.990,-

2.490,2.490,2.490,2.750,2.750,5.250,5.750,6.430,7.250,8.990,-

Polštář -50x507805

Polštář -60x607806

Polštář -60x409295

ATLANTA
cca. cm
77 - 102
109 (-172)
47
56 (-104)

Rozměry
Výška
Hloubka (s RELAX fcí)
Výška sedáku
Hl. sedáku (s RELAX fcí)

Příplatky za funkce

Ceny v Kč s DPH

Všechny cen. skupiny

Částečně motorová
funkce RELAX

Plně motorová
funkce RELAX

Dřevěné masivní
nohy Dub olejovaný

Područka 2
polohovatelná

motorové polohování
sedadla a manuální
polohování opěrky hlavy

motorové polohování
sedadla a motorové
polohování opěrky hlavy

Příplatek pro element

Příplatek pro područku

Příplatek pro 1 sedací
místo

Příplatek pro 1 sedací místo

vyjma elementů 1,5oA,
1,5oA medium a 1oA,
které nemají žádné
dřevěné nohy

15.980,-

21.230,-

750,-

2.250,-

ATLANTA
Rozměry
Výška
Hloubka (s RELAX fcí)
Výška sedáku
Hl. sedáku (s RELAX fcí)

cca. cm
77 - 102
109 (-172)
47
56 (-104)

Mějte prosím na paměti:
všechny elementy mají 4 nohy a lze je vzájemně spojovat.
Elementy nejsou na boku v místě spojení čalouněny, proto je nelze umístit samostatně.

Ukázky možných sestav (výtah)

Ceny v Kč s DPH

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

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže
kůže

228 cm

212 cm

297 x 240 cm

240 x 297 cm

1,5AL - 1,5AR
8791

1,5ALmed 1,5ARmed

1,5ALmed1,5oAmed-UBER
8810

UBEL-1,5oAmed1,5ARmed
8811

1,5-sed s područkou vlevo
+
1,5-sed s područkou
vpravo

1,5-sed medium s
područkou vlevo
+
1,5-sed medium s
područkou vpravo

1,5-sed medium s
područkou vlevo
+
1,5-sed medium bez
područek
+
rohový element s 1-sedem
a koncovým taburetem
pravý

Rohový element s 1sedem a koncovým
taburetem levý
+
1,5-sed medium bez
područek
+
1,5-sed medium s
područkou vpravo

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

částečně nebo plně
motorová RELAX funkce
možná za příplatek
(viz. str. 7)

44.850,47.250,51.890,70.950,75.590,83.550,92.990,116.690,-

41.690,44.090,48.750,67.790,70.950,78.750,88.190,108.750,-

74.930,79.650,85.950,122.330,129.380,143.630,160.130,197.250,-

74.930,79.650,85.950,122.330,129.380,143.630,160.130,197.250,-

Maloobchodní ceník platný od 22.5.2021. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

