Eleganza 2901

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.

Eleganza 2901
Informace k produktu a objednávkám

Konstrukce:

nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky:

spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno,
sedák z vysokojakostní PUR pěny (min. RG 35) v sendvičovém uspořádání v různých tlošťkách a pevnostech pro ideální pohodlí, vatové rouno

Opěráky:

pevné zádové polštáře s Inlettem (plněny vysokojakostním výplňovým materiálem). Kryto vatovým rounem.
Veškeré elementy mají záda v originální látce, u koženého provedení jsou záda v kůži u všech 2-sedů, 2,5-sedů a 3-sedů za příplatek.

Výsuvný sedák:

možný jen pro celou sedací plochu elementu.
Výsuvný sedák manuální
Tato funkce umožňuje v případě potřeby vysunout sedák o cca. 15 cm, o což se zvětší hloubka sedáku.
Opěradla zůstanou v původní vpřímené poloze.
Upozornění:

elementy opatřené touto funkcí je možné kombinovat pouze se segmentovým rohem, longchairem a rohovým elementem
s 1-sedem a ukončovacím taburetem

Funkce na spaní:

pomocí funkce na spaní - příčného lůžka se může vaše pohovka rozvinout do XXL velikosti. K tomu stačí vysunout "zásuvku" na kolečkách zpod
sedadla, ve které je uloženo příčné lůžko. Lůžko táhněte mírně šikmo nahoru a poté lehce usaďte na výšku sedáku. Touto jednoduchou manipulací je
připraveno vaše lůžko ke spánku a odpočinku.
Lůžko je standartně potaženo elastickou "lůžkovou" látkou, potah v originální látce nebo kůži možný za příplatek.

Segmentový-trapézový roh:
Nohy:

nejsou možné žádné opěrky hlavy! Není možné spojení s elementy s funkcí na spaní!

kovové kruhové (leštěný hliník)
kovové/ dřevěné* nohy kruhové
dřevěné nohy deskové*
dřevěné nohy kovem lemované (matné)
Barva moření dřeva volitelná dle vzorkovníku.

Eleganza 2901
Informace k produktu a objednávkám
UPOZORNĚNÍ: Z technických důvodů potřebuje být každý element s jednou opěrkou spojen se základním nosným ukončujícím elementem jako např.
(Longchair, Rohový element, Roh...). Každý element bez područek (vkládací mezielement) potřebuje mít toto spojení na obou stranách !
Elementy s 1 područkou (nebo bez područek) nelze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými stejnými elementy !
Pomocí universální sady nožiček (za příplatek) je možné vytvořit z elementů s 1 područkou nebo bez područek základní nosný element.
Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.
Veškeré látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení. Pouze v koženém provedení je potah zad
v kůži u 2-sedů, 2,5-sedů a 3-sedů za příplatek.
Materiálové informace o látkách a kůžích naleznete ve vzorkovnících na zadní straně jednotlivých látek nebo kůží.
Veškeré rozměry uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech, měřených obvyklou měřící metodou dle normy RAL-GZ 430 v
novém nepoužitém stavu.
Zapisujte vždy objednávky směrem zleva doprava z pohledu zepředu (na sedací soupravu).

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s normou RAL GZ 430.

Eleganza 2901
Další informace k produktu a objednávkám
Volitelné područky:
Prosím, pokaždé připočtěte šířku zvolených područek ke každému elementu s područkou (područkami)!

A

B

C

D

Z

Područka A, B a C: instalační šířka cca 21 cm.
Područka D: instalační šířka cca. 14 cm
Područka Z: instalační šířka cca. 22 cm.

Volitelné nohy:
dřevěné deskové* nebo dřevěné deskové - kovem lemované: možný výběr k područkám A,B a C
dřevěné /kovové kruhové* a dřevěné* - možný výběr k područkám B a Z
moření dřevěných nohou volitelné dle vzorkovníku

kovem lemovaná (matná)
dřevěná desková

dřevěná desková*

kovová kruhová

dřevěná/kovová
kruhová*

dřevěná*

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu

Návrhy sestav (ukázky):

Rozměry

Područka + 220 x 160

Područka + 220 x 160

Typ-obj. číslo

Popis

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Područka + 277 x 212

Područka + 277 x 212

846 (viz. vyobrazení)
553 (zrcadlová varianta)

953 (viz. vyobrazení)
954 (zrcadlová varianta)

3-sed s područkami
+
2-sed s područkami

2-sed s područkou vlevo
Longchair úzký s
područkou vpravo

2-sed s područkou vlevo
a manuálním výsuvem
sedáku
Longchair úzký s
područkou vpravo

2,5-sed s područkou
vlevo
Longchair s područkou
vpravo

2,5-sed s područkou vlevo a
manuálním výsuvem sedáku
Longchair s područkou
vpravo

48.930,52.850,57.330,82.530,85.330,90.930,102.550,-

41.290,45.360,48.370,66.360,68.530,72.870,81.130,-

50.050,54.110,57.120,75.110,77.280,81.620,89.880,-

52.150,56.420,60.480,82.250,84.770,90.020,100.090,-

60.890,65.170,69.230,90.990,93.520,98.770,108.850,-

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu
*elementy s výsuvným sedákem je možné kombinovat pouze s segmentovým
rohem, longchairem a nebo rohovým elementem s 1-sedem a koncovým taburetem.

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 90 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

180 + područky
3200

Područka + 180
3001

180 + područka
3003

Popis

3-sed
s područkami

3-sed
s područkou vlevo

3-sed
s područkou vpravo

25.830,28.210,30.660,44.790,46.190,49.280,55.720,-

22.610,24.780,26.740,38.990,40.110,42.770,48.370,-

22.610,24.780,26.740,38.990,40.110,42.770,48.370,-

---

2.690,-

2.690,-

180 + područky
3162*
3-sed
s područkami a manuálním
výsuvem sedáku

Područka + 180
3161*
3-sed
s područkou vlevo a
manuálním výsuvem sedáku

180 + područka
3163*
3-sed
s područkou vpravo a
manuálním výsuvem sedáku

34.580,36.960,39.410,53.550,54.950,58.030,64.470,-

31.360,33.530,35.490,47.740,48.860,51.520,57.120,-

31.360,33.530,35.490,47.740,48.860,51.520,57.120,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
Příplatek za sadu
universálních nohou

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu
*elementy s výsuvným sedákem je možné kombinovat pouze s segmentovým
rohem, longchairem a nebo rohovým elementem s 1-sedem a koncovým taburetem.

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 80 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

160 + područky
2502

Područka + 160
2501

160 + područka
2503

160
2500

Popis

2,5-sed
s područkami

2,5-sed
s područkou vlevo

2,5-sed
s područkou vpravo

2,5-sed
bez područek

25.200,26.740,29.190,41.160,42.630,45.570,51.030,-

21.980,23.310,25.270,35.350,36.540,39.060,43.680,-

21.980,23.310,25.270,35.350,36.540,39.060,43.680,-

18.760,19.880,21.350,29.540,30.450,32.550,36.330,-

---

2.690,-

2.690,-

---

160 + područky
2562*
2,5-sed
s područkami a manuálním
výsuvem sedáku

Područka + 160
2561*
2,5-sed
s područkou vlevo a
manuálním výsuvem sedáku

160 + područka
2563*
2,5-sed
s područkou vpravo a
manuálním výsuvem sedáku

33.950,35.490,37.940,49.910,51.380,54.320,59.780,-

30.730,32.060,34.020,44.090,45.290,47.810,52.430,-

30.730,32.060,34.020,44.090,45.290,47.810,52.430,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
Příplatek za sadu
universálních nohou

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
*výklopné lůžko je standartně potaženo elastickou látkou. Potažení
originální látkou nebo kůží možné za příplatek.

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 80 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

160 + područka
2048
2,5-sed
s područkou vlevo a
s funkcí na spaní*

Područka + 160
2049
2,5-sed
s područkou vpravo a
s funkcí na spaní*

160
2047
2,5-sed
bez područek a
s funkcí na spaní*

31.080,32.410,34.370,44.450,45.640,48.160,52.780,-

31.080,32.410,34.370,44.450,45.640,48.160,52.780,-

27.860,28.980,30.450,38.640,39.550,41.650,45.430,-

160 + područka
2544
2,5-sed
s područkou vlevo a
s úložným prostorem

Područka + 160
2546
2,5-sed
s područkou vpravo a
s úložným prostorem

26.110,27.440,27.990,39.480,40.670,43.190,47.810,-

26.110,27.440,27.990,39.480,40.670,43.190,47.810,Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

plocha na spaní: 158 x120 cm
(po připojení dalších elementu se tato plocha zvětší)

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu
*elementy s výsuvným sedákem je možné kombinovat pouze s segmentovým
rohem, longchairem a nebo rohovým elementem s 1-sedem a koncovým taburetem.

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 70 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

140 + područky
2002

Područka + 140
2001

140 + područka
2003

140
2000

Popis

2-sed
s područkami

2-sed
s područkou vlevo

2-sed
s područkou vpravo

2-sed
bez područek

23.100,24.640,26.670,37.730,39.130,41.650,46.830,-

19.880,21.210,22.750,31.920,33.040,35.140,39.480,-

19.880,21.210,22.750,31.920,33.040,35.140,39.480,-

16.660,17.780,18.830,26.110,26.950,28.630,32.130,-

---

2.690,-

2.690,-

---

Područka + 140
2061*
2,5-sed
s područkou vlevo a
manuálním výsuvem sedáku

140 + područka
2063*
2,5-sed
s područkou vpravo a
manuálním výsuvem sedáku

28.630,29.960,31.490,40.670,41.790,43.890,48.230,-

28.630,29.960,31.490,40.670,41.790,43.890,48.230,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
Příplatek za sadu
universálních nohou

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Pokaždé prosím připočtěte šířku zvolených područek k šířce elementů!
*výklopné lůžko je standartně potaženo elastickou látkou. Potažení
originální látkou nebo kůží možné za příplatek.

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 70 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
Příplatek za sadu
universálních nohou

Rozměry
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

140 + područka
2021
2-sed
s područkou vlevo a
s funkcí na spaní*

Područka + 140
2023
2-sed
s područkou vpravo a
s funkcí na spaní*

140
2020
2-sed
bez područek a
s funkcí na spaní*

28.980,30.310,31.850,41.020,42.140,44.240,48.580,-

28.980,30.310,31.850,41.020,42.140,44.240,48.580,-

25.760,26.880,27.930,35.210,36.050,37.730,41.230,-

---

2.690,-

2.690,-

140 + područky
2042
2,5-sed
s područkami a
s úložným prostorem

140 + područka
2041
2,5-sed
s područkou vlevo a
s úložným prostorem

Područka + 140
2043
2,5-sed
s područkou vpravo a
s úložným prostorem

27.230,28.770,30.800,41.860,43.260,45.780,50.960,-

24.010,25.340,26.880,36.050,37.170,39.270,43.610,-

24.010,25.340,26.880,36.050,37.170,39.270,43.610,-

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

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

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 60 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

60 + područky
1002

Područka + 60
1001

60 + područka
1003

60
1000

Popis

1-sed
s područkami

1-sed
s područkou vlevo

1-sed
s područkou vpravo

1-sed
bez područek

15.750,16.940,18.200,26.110,27.090,28.910,32.620,-

12.530,13.510,14.280,20.300,20.990,22.400,25.270,-

12.530,13.510,14.280,20.300,20.990,22.400,25.270,-

9.310,10.080,10.360,14.490,14.910,15.890,17.920,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

Područky + 80 x 160
6054

160 x 80 + područka
6055

100 x 100
7015

91 x 91
8020

Popis

Longchair úzký
s područkou vlevo

Longchair úzký
s područkou vpravo

Segmentový - trapézový roh

Špičatý roh malý

Nejsou možné opěrky hlavy! Není
možné spojení s elementy s lůžkem!

Není možné spojení s elementy
s výsuvným sedákem!

21.420,24.150,25.620,34.440,35.490,37.730,41.650,-

21.420,24.150,25.620,34.440,35.490,37.730,41.650,-

13.720,15.120,16.100,21.700,22.400,23.730,26.390,-

13.230,14.700,15.750,21.350,22.050,23.380,26.110,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Rozměry
Typ-obj. číslo

117 x 212
6021

117 x 212
6023

93 x 220
6011

93 x 220
6013

Popis

Longchair levý

Longchair pravý

Rohový element s 1-sedem a
koncovým taburetem levý

Rohový element s 1-sedem a
koncovým taburetem pravý

30.170,33.110,35.210,46.890,48.230,50.960,56.420,-

30.170,33.110,35.210,46.890,48.230,50.960,56.420,-

29.050,30.520,32.480,43.680,45.010,47.390,52.570,-

29.050,30.520,32.480,43.680,45.010,47.390,52.570,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

70 x 70
9067

125 x 70
9185

Popis

taburet

Taburet obdélníkový

8.330,9.030,9.730,12.530,13.230,13.930,14.630,-

11.830,12.530,13.230,15.050,16.730,17.430,18.130,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Rozměry
Typ-obj. číslo

51 x 20 x 14
9190

48 x 9 x 38
9046

Popis

Opěrka hlavy
volitelně přemístitelná

Područkový polštář

2.730,2.940,3.430,3.710,3.850,4.190,4.480,-

1.550,1.650,1.750,2.590,2.650,2.890,3.090,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

40 x 40
9009

50 x 50
9205

60 x 40
9002

Popis

Polštář

Polštář

Polštář

1.250,1.250,1.450,1.790,2.050,2.250,2.390,-

1.490,1.490,1.750,2.350,2.390,2.790,2.990,-

1.490,1.490,1.750,2.350,2.390,2.790,2.990,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

-

Eleganza 2901
Rozměry
Hloubka
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / výsuvný sedák

cca. cm
93
87
46
55-74

Sada universálních nožiček

Příplatek za záda v kůži Příplatek za záda v kůži Příplatek za záda v kůži
u 3-sedů
u 2,5-sedů
u 2-sedů

Více informací naleznete v úvodních
informacích o produktu

Přehled příplatků
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina B
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J

---9.790,9.790,9.790,9.790,-

---9.090,9.090,9.090,9.090,-

---8.390,8.390,8.390,8.390,-

Maloobchodní ceník platný od 2.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

