
 

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

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

CHOICE



Informace k produktu a objednávkám

Konstrukce: nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky: spodní odpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin (NOSAG), krycí rouno 

Soft sedák z PUR pěny (min. RG 35) v sendvičovém uspořádání v různých tlošťkách a pevnostech pro ideální pohodlí

Pružinový pružinový sedák  z taženého ocelového drátu krytý textilním rounem (vyjma taburetů), PUR pěna  (min. RG 35), krycí textilní rouno.

Boxspring pružinový sedák (Bonell pružiny) z taženého ocelového drátu (vyjma taburetů). Doplněno bodově elastickými pružinovými kapsami, 
kryté textilním rounem. PUR-pěna (min. RG 35), krycí vatové rouno.   MOŽNĚ POUZE U ELEMENTÚ BEZ FUNKCÍ.
Berte prosím na vědomí, že vybraný potahový materiál může mít vliv na pocit sezení.

Výška sedu: v nabídce 2 volitelné výšky sedáků - 44 cm nebo 47 cm

Opěráky: pevné zádové polštáře z ergonomicky formované pěny (min. RG 25). Kryto vatovým rounem.
Veškeré elementy mají záda v originální látce, u koženého provedení jsou záda v kůži u všech 2,5-sedů a 3-sedů za příplatek.

Výška zad: 2 volitelné výšky zad

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s RAL GZ 430
Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.  
Dvoujehlová optika švů je prováděna výhradně v béžové barvě.
Veškeré látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení. Materiálové informace 
 o látkách naleznete na našich látkových a kožených visačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže. 
Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech. 
Do objednávky zapisujte vždy elementy jdoucí zleva doprava, pohled zepředu.
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Další informace k produktu a objednávkám

Volitelné typy područek: 
Prosím, pokaždé připočtěte šířku zvolených područek ke každému elementu!

Područka A:  sklopná - za příplatek,  šířka cca. 19 cm
Područka B:  šířka cca. 21 cm
Područka C:  šířka cca. 22 cm
Područka D:  šířka cca. 14 cm
Područka E:  šířka cca. 21 cm
Područka G:  sklopná - za příplatek,  šířka cca. 21 cm
Područka H:  šířka cca. 19 cm

výběr nohou k výběr nohou k výběr nohou k
područce A + H područce B + D + E + G područce C

 

 

A (sklopná)
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B C D

G (sklopná)E H

kovové oblé kovové 
hranaté

dřevěné,                  
v předu zaoblené

dřevěné 
deskové

kovové                  
deskové

kovové dřevěné



cca. cm
85
88
88
91
86
44
47
55

Typový plán - výtah z možných sestav 

Rozměry  
Typ-obj. číslo 87 4417

Popis 3-sed + 2-sed + 1-sed

3-sed + 2,5-sed + 1-sed 
(ŠS 60)                                                              

všechny elementy se 
separátními výsuvy 

sedáku

látková skupina 2 66.230,- 82.280,-
látková skupina 3 74.650,- 90.480,-
látková skupina 4 80.790,- 96.680,-
kůže, skupina C 114.440,- 131.690,-
kůže, skupina L 125.710,- 141.530,-
kůže, skupina M 143.810,- 159.570,-
příplatek Boxspring 8.910,- ---

Rozměry
celková výška, nízká záda + nízký sedák
celková výška, nízká záda + vysoký sedák
celková výška, vysoká záda + nízký sedák
celková výška, vysoká záda + vysoký sedák
hloubka
výška sedáku nízká

hloubka sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek. Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!

výška sedáku vysoká

CHOICE

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



cca. cm
85     Samostatné elementy
88
88
91
86
44
47
55

Rozměry 180 + područky 180 + područky 180 + područky 160 + područky 160 + područky
Typ-obj. číslo 3002 3035 3162 2502 2605

Popis 3-sed                                                    
s 2 područkami

3-sed s 2 područkami                                           
a separátními výsuvy 

sedáků

3-sed s 2 područkami                                           
a celkovým výsuvem 

sedáku
2,5-sed s 2 područkami

2,5-sed s 2 područkami                                           
a separátními výsuvy 

sedáků
látková skupina 2 26.310,- 31.660,- 31.660,- 25.380,- 30.730,-
látková skupina 3 29.660,- 35.010,- 35.010,- 28.450,- 33.800,-
látková skupina 4 32.090,- 37.430,- 37.430,- 30.880,- 36.210,-
kůže, skupina C 44.700,- 50.050,- 50.050,- 43.850,- 49.200,-
kůže, skupina L 49.130,- 54.480,- 54.480,- 46.560,- 51.910,-
kůže, skupina M 56.260,- 61.610,- 61.610,- 52.980,- 58.330,-
příplatek Boxspring 3.570,- --- --- 3.570,- ---

Rozměry 140 + područky 140 + područky 120 + područky 120 + područky
Typ-obj. číslo 2002 2055 2212 2218

Popis 2-sed                                                    
s 2 područkami

2-sed s 2 područkami                                           
a separátními výsuvy 

sedáků

2-sed                                                    
s 2 područkami

2-sed s 2 područkami                                           
a separátními výsuvy 

sedáků
látková skupina 2 23.600,- 28.950,- 23.170,- 28.510,-
látková skupina 3 26.880,- 32.220,- 25.450,- 30.800,-
látková skupina 4 29.230,- 34.580,- 28.450,- 33.800,-
kůže, skupina C 40.860,- 46.210,- 39.350,- 44.700,-
kůže, skupina L 44.990,- 50.340,- 43.490,- 48.840,-
kůže, skupina M 51.470,- 56.820,- 49.910,- 55.260,-
příplatek Boxspring 3.570,- --- 3.570,- ---

výška sedáku nízká
výška sedáku vysoká
hloubka sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek. Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených 
područek k šířce elementů!

Rozměry
celková výška, nízká záda + nízký sedák
celková výška, nízká záda + vysoký sedák
celková výška, vysoká záda + nízký sedák
celková výška, vysoká záda + vysoký sedák
hloubka

CHOICE

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



cca. cm
85     Samostatné elementy
88
88
91
86
44
47
55

Rozměry 70 + područky 70 + područky 60 + područky 60 + područky
Typ-obj. číslo 1077 1272 1002 1262

Popis 1-sed s 2 područkami                     
šířka sedáku 70 cm

1-sed s 2 područkami                     
šířka sedáku 70 cm 

výsuvný sedák

1-sed s 2 područkami                     
šířka sedáku 60 cm

1-sed s 2 područkami                     
šířka sedáku 60 cm 

výsuvný sedák
látková skupina 2 18.960,- 22.530,- 16.320,- 19.880,-
látková skupina 3 20.180,- 23.750,- 18.110,- 21.680,-
látková skupina 4 21.750,- 25.310,- 19.470,- 23.030,-
kůže, skupina C 30.730,- 34.290,- 28.880,- 32.440,-
kůže, skupina L 33.650,- 37.210,- 31.590,- 35.160,-
kůže, skupina M 38.360,- 41.930,- 36.080,- 39.640,-
příplatek Boxspring 1.780,- --- 1.780,- ---

Rozměry 70 x 70 70 x 46 x 70 125 x 46 x 70 125 x 46 x 70
Typ-obj. číslo 9038 9265 9060 9264

Popis Taburet Taburet výklopný                                            
s úložným prostorem Taburet Taburet výklopný                                            

s úložným prostorem

látková skupina 2 7.060,- 9.560,- 9.560,- 12.050,-
látková skupina 3 7.420,- 9.910,- 9.980,- 12.480,-
látková skupina 4 7.770,- 10.270,- 10.480,- 12.970,-
kůže, skupina C 10.340,- 12.830,- 14.820,- 17.470,-
kůže, skupina L 10.760,- 13.330,- 15.550,- 18.180,-
kůže, skupina M 12.340,- 15.260,- 17.690,- 20.390,-

výška sedáku nízká
výška sedáku vysoká
hloubka sedáku

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek. Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených 
područek k šířce elementů!

Rozměry
celková výška, nízká záda + nízký sedák
celková výška, nízká záda + vysoký sedák
celková výška, vysoká záda + nízký sedák
celková výška, vysoká záda + vysoký sedák
hloubka

CHOICE

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



cca. cm
85
88
88
91
86
44
47
55

Příslušenství

Rozměry 60 x 40 50 x 50 40 x 40 48 x 38 50 x 15 x 15
Typ-obj. číslo 9002 9205 9009 9046 9190

Popis Polštář Polštář Polštář Područkový polštář Opěrka hlavy

látková skupina 2 930,- 930,- 710,- 1.210,- 1.780,-
látková skupina 3 1.290,- 1.290,- 710,- 1.360,- 1.850,-
látková skupina 4 1.430,- 1.430,- 850,- 1.430,- 2.000,-
kůže, skupina C 2.560,- 2.560,- 1.710,- 2.430,- 2.500,-
kůže, skupina L 3.060,- 3.060,- 1.850,- 2.630,- 2.560,-
kůže, skupina M 3.920,- 3.920,- 2.430,- 3.070,- 2.850,-

Přehled příplatků

Popis Příplatek za záda v kůži u 
3-sedů

Příplatek za záda v kůži u 
2,5-sedů

Příplatek za sklopnou 
područku A, G

látková skupina 2 --- --- 2.060,-
látková skupina 3 --- --- 2.060,-
látková skupina 4 --- --- 2.060,-
kůže, skupina C 5.700,- 5.350,- 2.060,-
kůže, skupina L 5.700,- 5.350,- 2.060,-
kůže, skupina M 5.700,- 5.350,- 2.060,-

výška sedáku nízká
výška sedáku vysoká
hloubka sedáku

Rozměry
celková výška, nízká záda + nízký sedák
celková výška, nízká záda + vysoký sedák
celková výška, vysoká záda + nízký sedák
celková výška, vysoká záda + vysoký sedák
hloubka

CHOICE

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