COLANO

Rohová sestava 2,5AL-UBER v kůži Torero nero

3-sed + 2,5-sed + taburet v kůži Canyon dark 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.

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

Nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou.
Pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami (pružiny Nosag) a zakrytím na horní straně. Sedák z polyuretanové pěny (min. RG 35) ,
vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Sedák uzavřen inlettem (plněn vysokojakostními výplňovými materiály), zakryto vatovou plstí.
Z ergonomicky tvarovaného pěnového materiálu (min. RG 25), uzavřeno inlettem (plněn vysokojakostními výplňovými materiály), zakryto vatovou plstí.

FUNKCE:

Polohovatelné horní části opěradel - opěrky hlavy jsou u všech typů.
Výsuvný sedák (regulace hloubky sedu) s manuální nebo motorovou funkcí u všech 3-sedů, 2,5-sedů a 2-sedů - možný za příplatek
Typy bez područek s motorovou funkcí výsuvného sedáku mají na levé straně skrytý ovladač, kterým se posun sedáku ovládá.
Příslušný návod k obsluze je součástí nábytku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm) - možný za příplatek
Model lze objednat pouze v jednobarevném provedení, kombinace 2 a více barev není možná.

Varianta 1:
Varianta 2:

Model je možné objednat ve dvou variantách prošití (stejná cena):
Standardní šev
Kontrastní šev (2 jehlová optika) v béžové barvě. Kontrstní šev je z technických důvodů možný pouze u druhů látek Clash, Crown, Deluxe, Florida, Havanna, Onyx, Siesta,
Vintage a všech druhů kůží. Zvolenou variantu prošití je nutné vyznačit na objednávce!

NOHY:

Kovové (chromované) a dřevěné, volitelný odstín moření dle vzorkovníku

Noha A

Další info:

Noha B

Noha C

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.

COLANO
cca. cm
78 - 93
103 (-125)
44
59 (-81)

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

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
základní prvek (longchair, umbauecke (medium)). Každý prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách!
Prvky s 1 područkou nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

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

242 cm

222 cm

202 cm

211 cm

211 cm

180 cm

3ALR

2,5ALR

2ALR

3AL

3AR

3oA

3-sed s 2 područkami

2,5-sed s 2 područkami

2-sed s 2 područkami

3-sed s područkou vlevo

3-sed s područkou vpravo

3-sed bez područek

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

28.810,30.300,34.090,51.970,55.040,64.730,78.210,-

27.230,28.740,32.510,49.690,52.690,61.670,74.440,-

25.740,27.230,31.020,47.480,49.910,58.680,70.660,-

25.020,25.740,29.520,43.710,45.990,54.190,65.460,-

25.020,25.740,29.520,43.710,45.990,54.190,65.460,-

21.250,22.030,25.020,35.510,37.010,43.710,52.690,-

191 cm

191 cm

160 cm

171 cm

171 cm

140 cm

2,5AL

2,5AR

2,5oA

2AL

2AR

2oA

2,5-sed s područkou vlevo

2,5-sed s područkou
vpravo

2,5-sed bez područek

2-sed s područkou vlevo

2-sed s područkou vpravo

2-sed bez područek

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také
s výsuvným sedákem

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

23.530,24.240,28.030,41.350,43.490,50.620,61.670,-

23.530,24.240,28.030,41.350,43.490,50.620,61.670,-

19.750,20.540,23.530,33.220,34.720,40.710,48.980,-

22.030,22.750,26.520,39.220,41.490,48.200,57.970,-

22.030,22.750,26.520,39.220,41.490,48.200,57.970,-

18.250,19.030,22.030,31.020,32.510,37.710,45.210,-

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

COLANO
cca. cm
78 - 93
103 (-125)
44
59 (-81)

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

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
základní prvek (longchair, umbauecke (medium)). Každý prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách!
Prvky s 1 područkou nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

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

103 x 175 cm

103 x 175 cm

103 x 206 cm

103 x 206 cm

103 x 236 cm

103 x 236 cm

LAL

LAR

UBELmedium

UBERmedium

UBEL

UBER

Longchair s područkou
vlevo

Longchair s područkou
vpravo

Umbauecke levý medium

Umbauecke pravý
medium

Umbauecke levý

Umbauecke pravý

žádná funkce není možná

žádná funkce není možná

žádná funkce není možná

žádná funkce není možná

žádná funkce není možná

žádná funkce není možná

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

23.600,25.090,27.310,40.780,43.070,49.770,59.540,-

23.600,25.090,27.310,40.780,43.070,49.770,59.540,-

27.310,28.810,31.080,46.060,48.270,55.750,67.020,-

27.310,28.810,31.080,46.060,48.270,55.750,67.020,-

28.800,30.300,33.290,49.770,51.970,60.250,72.230,-

28.800,30.300,33.290,49.770,51.970,60.250,72.230,-

Taburet
-80 x 80-

Taburet
-130 x 80-

Polštář
- 40 x 40 -

Polštář
- 50 x 50 -

Polštář
- 60 x 60 -

Taburet
-80 x 80-

Taburet
-130 x 80-

Polštář

Polštář

Polštář

bez polštářů

bez polštářů

Pouze za příplatek

Pouze za příplatek

Pouze za příplatek

8.910,9.630,10.410,14.900,15.620,18.470,22.390,-

9.630,10.410,11.900,17.040,17.890,20.900,25.380,-

1.780,1.780,2.050,2.850,3.140,3.500,3.850,-

2.140,2.140,2.500,3.210,3.550,3.920,4.280,-

2.710,2.710,3.140,3.780,4.130,4.500,4.850,-

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

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

cca. cm
78 - 93
103 (-125)
44
59 (-81)

Příplatky za funkce

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

Výsuv sedáku manuální
(3-sed)

Výsuv sedáku manuální
(2,5-sed)

Výsuv sedáku manuální
(2-sed)

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

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

možný u 2-sedu s 2 područkami, s
područkou vlevo nebo vpravo nebo
bez područek

Příplatek

Příplatek

Příplatek

3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,-

3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,-

3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,3.550,-

Výsuv sedáku motorový
(3-sed)

Výsuv sedáku motorový
(2,5-sed)

Výsuv sedáku motorový
(2-sed)

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

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

možný u 2-sedu s 2 područkami, s
područkou vlevo nebo vpravo nebo
bez područek

Příplatek

Příplatek

Příplatek

14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,-

14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,-

14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,14.190,-

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

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

cca. cm
78 - 93
103 (-125)
44
59 (-81)

Ukázka možných sestav (výňatek)

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

294 x 236 cm

236 x 294 cm

3ALR + 2,5ALR

2,5AL-UBER

UBEL-2,5AR

3-sed s 2 područkami +
2,5-sed s 2 područkami

2,5-sed s područkou vlevo Umbauecke pravý

Umbauecke levý
2,5-sed s područkou vpravo

za příplatek
(viz. strana 5) možné také s
výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také s
výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 5) možné také s
výsuvným sedákem

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

56.040,59.040,66.600,101.670,107.730,126.420,152.650,-

52.340,54.540,61.320,91.130,95.470,110.870,133.910,-

52.340,54.540,61.320,91.130,95.470,110.870,133.910,-

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

