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                                                                                                            Konstrukce 

- nosné díly z masivního dřeva  
- DTD  EU v souladu s E1                                                                                         
- pěnové materiály bez FCKW 

 
                                                                                                            Sedáky                                                                                                                                      

- pružiny NOSAG  
- pěnové jádro s vatovým krytím  
- u taburetu a rohu elastické kurty                                                                                            

 
                                                                                                       Opěráky  

- pěnové jádro s vatovým krytím                                          
 
 Výška sedáku / hloubka sedáku 

-         38 cm    /    90 cm  
- u křesel hloubka 75 cm                                                                                                       

 
 Nohy 

- umělohmotné kluzáky  
- výška 4,5 cm, průměr 3 cm  
- u otočného křesla otočný talíř                                                                                               

 
 Potah 

- k dispozici v látce a umělé kůži dle 
vzorkovníků 

- možné kombinace materiálů   



BALI

Vyobrazení Označení Vnitřní uspořádání Rozměry v cm D                                      Mix látek               
z                               

D a E01

 E01 Mix látek                    
z                                      

D a F02

 Mix látek                                         
z                                                  

E01 a F02

Rohová sestava

BALI-
2S li.E.2S re

04512500

vysokojakostní pěnové 
jádro na vlnovcových 

pružinách

šířka:281
výška: 82

hloubka: 129
výška sedu: 38

hloubka sedu: 62
rohová délka:                    

281 x 281

47.940,- 50.940,- 52.740,- 52.740,- 55.740,-

Megasofa

BALI-
MEGASOFA

02412500

vysokojakostní pěnové 
jádro na vlnovcových 

pružinách

šířka:235
výška: 82

hloubka: 129
výška sedu: 38

hloubka sedu: 62
instalační plocha:               

235 x 129

25.140,- 26.940,- 28.140,- 28.140,- 29.340,-

BALI-
ULTRASOFA

02512500

vysokojakostní pěnové 
jádro na vlnovcových 

pružinách

šířka:282
výška: 82

hloubka: 129
výška sedu: 38

hloubka sedu: 62
instalační plocha:               

282 x 129

31.740,- 33.540,- 34.740,- 34.740,- 35.940,-

Křesla a taburet

BALI-
OTOČNÉ KŘESLO

12812500

vysokojakostní pěnové 
jádro na vlnovcových 

pružinách

šířka:116
výška: 75

hloubka: 110
výška sedu: 38

hloubka sedu: 68
instalační plocha:                              

116 x 110

15.540,- 16.140,- 16.740,- 16.740,- 17.340,-

BALI-
KŘESLO

02812500

vysokojakostní pěnové 
jádro na vlnovcových 

pružinách

šířka:116
výška: 75

hloubka: 110
výška sedu: 38

hloubka sedu: 68
instalační plocha:                              

116 x 110

13.140,- 13.740,- 14.340,- 14.340,- 14.940,-

BALI-
TABURET

01812500

vysokojakostní pěnové 
jádro

šířka:70
výška: 38

hloubka: 105
výška sedu: 38

instalační plocha:                                     
70 x 105

7.740,- 8.100,- 8.340,- 8.340,- 8.700,-

Konferenční stůl
BALI-

KONFERENČNÍ 
STOLEK 70x105

09812500

šířka:70
výška: 44

hloubka: 105
instalační plocha:                                     

70 x 105

9.540,- 9.900,-

Cena / látková skupina

Moderní, velkorysý model sedací soupravy v módním materiálovém mixu přímo vyzývá ke snění a relaxaci. 
Vysokojakostní pěnové jádro na vlnovcových pružinách propůjčuje tomuto modelu nadstandartní pohodlí a pocit 

jemnosti při sezení.

Maloobchodní ceník platný od 22.1.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


