Intermezzo

Sestava UBEL-2,5AR

3místný sedák / 2místný sedák / křeslo s potahem z kůže Top-Line snow

Sesrtava 2,5AL-E-2AR

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.

Intermezzo

Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, D, H , M a X výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!
KONSTRUKCE:
Kostra:
Sedák:
Varianta 1 nebo

Nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou / sololitem.
Pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami (pružiny Nosag) a zakrytím na horní straně.
volitelně:
Sedák sendvičové konstrukce (SWAB) (min. RG 35), složen ze vzájemně přizpůsobených vrstev různých výšek a tvrdostí. Sedák zakryt vatovou plstí.

Varianta 2
Zádový díl:

Sedák s pružinovým jádrem (FK) z taženého drátu z pružinové oceli (kromě taburetu). Sedák je zakryt textilní plstí, polyuretanovou pěnou (min. RG 35) a vatovou plstí.
Volné zádové polštáře se sypkovinou (naplněné kvalitními výplňovými materiály) a krycí vrstvou z vatové plsti.

FUNKCE:

2,5místný sedák, 2místný sedák a 2místný sedák medium vždy s loketní opěrkou vlevo nebo vpravo, NEBO bez loketních opěrek jako komfortní lůžko (funkce hloubky sedáku: s polštáři 81 cm (bez polštářů 99 cm))
možnost dodání s úložným prostorem – dodává se POUZE za příplatek

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

7 různých loketních opěrek – viz strana 3
2 různá provedení krycích desek – viz strana 3
2 různé výšky sedáku – viz strana 3
2 různá provedení zádových polštářů –viz strana 3
2 různá provedení sedáků – viz strana 3
Polštář (cca 40 x 40 cm); polštář (cca 50 x 50 cm); polštář (cca 60 x 60 cm), opěrný polštář (cca 50 x 40 cm) – dodává se POUZE za příplatek
Barevná provedení: 1. vše kompletně v jedné barvě
2. korpus + sedací polštáře v jedné barvě, zádové polštáře v jiné barvě
Model NELZE objednat ve 3barevném provedení! V kůži lze dodat pouze v jednobarevném provedení!
Pozor: V případě 2barevného provedení účtujeme příplatek 10 %. V případě různých materiálů platí navíc vždy vyšší cenová skupina!
Opěrka hlavy (cca 50 x 54 cm): použitelná za volnými zádovými polštáři – dodává se POUZE za příplatek

Dodávané nohy:

7 různých provedení noh – viz strana 4

OSTATNÍ PRVKY:

Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM podle ustanovení RAL GZ 430.
Rozložení švů může mít u zpracování látky, kůže nebo umělé kůže odlišný vzhled.
Otisk rozdělení komor u volných sedacích a zádových polštářů (především u kožených potahů) je pro takové výrobky typické a v tomto provedení z technicko-designového hlediska zamýšleno.
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 povedení zamýšleno.
Všechny výpony zádového dílu se standardně dodávají s příslušným originálním potahem. Pokyny týkající se látkových materiálů naleznete na našich látkových a kožených jazycích
na zadní straně jednotlivých látek a kvalit kůže.
Všechny hodnoty uvedené v ceníku jsou přibližné rozměry v centimetrech. Vyhrazujeme si právo na změny tvaru, barvy a konstrukce v rámci
technického pokroku. Objednávky zapisujte vždy z pohledu před pohovkou zleva doprava.

Intermezzo

PROVEDENÍ LOKETNÍCH OPĚREK

Loketní opěrka 1

Loketní opěrka 2

Loketní opěrka 3

Loketní opěrka 4

Loketní opěrka 5

Loketní opěrka 6

Loketní opěrka 7

Šířka: 19 cm

Šířka: 12 cm

Šířka: 32 cm

Šířka: 19 cm

Šířka: 19 cm

Šířka: 25 cm

Šířka nahoře: 16 cm, dole: 12 cm

(pro lenošku č. 1

(pro lenošku č. 1

(pro lenošku č. 2

(pro lenošku č. 1

(pro lenošku č. 1

(pro lenošku č. 1

(pro lenošku č. 1

loketní opěrka

loketní opěrka lícuje)

loketní opěrka

loketní opěrka

loketní opěrka

loketní opěrka

loketní opěrka lícuje)

přesahuje 10 cm)

přesahuje 7 cm)

přesahuje 7 cm)

přesahuje 13 cm)

přesahuje 7 cm)

Loketní opěrka 3 je možná pouze s krycí deskou 21 cm (nízká). Jinak lze všechny loketní opěrky kombinovat se všemi typy. Různé provedení loketních opěrek není možné!

PROVEDENÍ KRYCÍCH DESEK

Výšky sedáku
Výška sedáku 42 cm (při výšce nohy 6 nebo 12 cm)
Výška sedáku 45 cm (při výšce nohy 9 nebo 15 cm)

Krycí deska 21 cm (nízká)

Krycí deska 15 cm (vysoká)

volitelně u výšek noh 6 cm neb 9 cm

volitelně u výšek noh 12 cm neb 15 cm

PROVEDENÍ ZÁDOVÝCH POLŠTÁŘŮ

PROVEDENÍ SEDÁKŮ

Volné zádové polštáře (žádné oboustranné polštáře)
Standardní výška (S):
Komfortní výška (K):

Celková výška při výšce sedáku 42 = 78 cm
Celková výška při výšce sedáku 45 = 81 cm
Celková výška při výšce sedáku 42 = 83 cm
Celková výška při výšce sedáku 45 = 86 cm

Pružinové jádro (FK)
(není možné v taburetu)

Sendvičová konstrukce (SWAB)

Intermezzo

PROVEDENÍ NOH pro krycí desku 21 cm

Výška sedáku 42 cm
Výška sedáku 45 cm

Noha F
Noha B* a D*
Noha G**

Noha A

Výška 6 cm
Výška 9 cm

Noha B*

Výška 6 cm
Výška 9 cm

Noha C

Výška 6 cm
Výška 9 cm

Noha D*

Výška 6 cm
Výška 9 cm

Noha E

Výška 6 cm
Výška 9 cm

Noha G**

Výška 6 cm
Výška 9 cm

Není možná pro krycí desku 21 cm (nízká)
Dřevo, volitelné barvy dřeva viz kartu barevných odstínů dřeva (bez speciálního barevného odstínu!)
Nohu G lze namontovat pouze pod loketní opěrky, proto se u prvků, jako je lenoška, montuje navíc noha A ve výšce 6 cm nebo 9 cm.
Noha G je možná POUZE s loketní opěrkou 3.

PROVEDENÍ NOH pro krycí desku 15 cm

Výška sedáku 42 cm
Výška sedáku 45 cm

Noha G
Noha B* a D*
Noha F**

Noha A

Výška 12 cm
Výška 15 cm

Noha B*

Výška 12 cm
Výška 15 cm

Noha C

Výška 12 cm
Výška 15 cm

Noha D*

Výška 12 cm
Výška 15 cm

Noha E

Výška 12 cm
Výška 15 cm

Noha F**

Výška 12 cm
Výška 15 cm

Není možná pro krycí desku 15 cm (vysoká)
Dřevo, volitelné barvy dřeva viz kartu barevných odstínů dřeva (bez speciálního barevného odstínu!)
Lyžinu lze namontovat pouze pod loketní opěrky, proto se u prvků, jako je lenoška, montuje navíc noha A ve výšce 12 cm nebo 15 cm.
Lyžina se dodává POUZE za příplatek – viz strana 9

Intermezzo
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku (s polštářem

cca cm
78 / 81 / 83 / 86
97
42 nebo 45
74 (56)

Jednotlivé typy s rámem sedáku 90 cm

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 loketní opěrkou vždy jeden připojený základní prvek.
(lenoška, rohový díl, ostrý roh malý, ostrý roh velký, E+1,5 medium, AB+1,5 medium, AB+1). Každý
prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách! Prvky s 1 loketní opěrkou nebo bez
loketních opěrek nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Všechny uvedené rozměry jsou bez rozměrů loketní opěrky. Tyto rozměry vždy po výběru loketní opěrky (loketních opěrek) ještě připočítejte.

180 cm + 2 loketní opěrky

1 loketní opěrka + 180 cm

180 cm + 1 loketní opěrka

180 cm

1 loketní opěrka + 90 cm

3ALR

3AL

3AR

3oA

1,5AL

90 cm + 1 loketní opěrka

1,5AR

3místný sedák se 2
loketními opěrkami

3místný sedák s loketní
opěrkou vlevo

3místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

3místný sedák bez
loketních opěrek

1,5místný sedák s loketní
opěrkou vlevo

1,5místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

rám sedáku 90

rám sedáku 90

rám sedáku 90

rám sedáku 90

rám sedáku 90

rám sedáku 90

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

včetně
2 zádových polštářů 90 cm

včetně
2 zádových polštářů 90 cm

včetně
2 zádových polštářů 90 cm

včetně
2 zádových polštářů 90 cm

včetně
1 zádového polštáře 90
cm

včetně
1 zádového polštáře 90
cm

24.600,26.160,38.430,42.290,50.980,70.740,-

21.750,23.310,33.590,36.940,45.280,61.740,-

21.750,23.310,33.590,36.940,45.280,61.740,-

18.890,20.460,28.740,31.590,38.650,52.050,-

14.040,15.620,21.750,23.950,29.080,39.280,-

14.040,15.620,21.750,23.950,29.080,39.280,-

160 cm + 2 loketní opěrky

1 loketní opěrka + 160 cm

160 cm + 1 loketní opěrka

160 cm

1 loketní opěrka + 80 cm

80 cm + 1 loketní opěrka

2,5ALR

2,5AL

2,5AR

2,5oA

1,5AL medium

1,5AR medium

Loveseat

2,5místný sedák se 2
loketními opěrkami

2,5místný sedák s loketní
opěrkou vlevo

2,5místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

2,5místný sedák bez
loketních opěrek

1,5místný sedák medium s
loketní opěrkou vlevo

1,5místný sedák medium s
loketní opěrkou vpravo

Love seat se 2 loketními
opěrkami

Jednotlivé typy s rámem sedáku 80 cm

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

80 cm + 2 loketní opěrky

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 80

není možná žádná funkce

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

včetně
2 zádových polštářů 80 cm

včetně
2 zádových polštářů 80 cm

včetně
2 zádových polštářů 80 cm

včetně
2 zádových polštářů 80 cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

22.320,23.750,35.640,39.200,47.350,66.230,-

19.680,21.100,31.020,34.140,41.710,57.260,-

19.680,21.100,31.020,34.140,41.710,57.260,-

16.620,18.040,25.960,28.510,34.940,47.550,-

13.330,14.750,20.540,22.600,27.450,36.290,-

13.330,14.750,20.540,22.600,27.450,36.290,-

19.180,20.610,29.080,32.020,37.570,44.840,-

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

Intermezzo
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku (s polštářem)

cca cm
78 / 81 / 83 / 86
97
42 nebo 45
74 (56)

Jednotlivé typy s rámem sedáku 70 cm

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 loketní opěrkou vždy jeden připojený základní prvek.
(lenoška, rohový díl, ostrý roh malý, ostrý roh velký, E+1,5 medium, AB+1,5 medium, AB+1). Každý
prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách! Prvky s 1 loketní opěrkou nebo bez
loketních opěrek nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Všechny uvedené rozměry jsou bez rozměrů loketní opěrky. Tyto rozměry vždy po výběru loketní opěrky (loketních opěrek) ještě připočítejte.

140 cm + 2 loketní opěrky

1 loketní opěrka + 140 cm

140 cm + 1 loketní opěrka

140 cm

1 loketní opěrka + 70 cm

70 cm + 1 loketní opěrka

2ALR

2AL

2AR

2oA

1AL

1AR

2místný sedák se 2
loketními opěrkami

2místný sedák s loketní
opěrkou vlevo

2místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

2místný sedák bez
loketních opěrek

1místný sedák s loketní
opěrkou vlevo

1místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

rám sedáku 70

rám sedáku 70

rám sedáku 70

rám sedáku 70

rám sedáku 70

rám sedáku 70

není možná žádná funkce

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

včetně
2 zádových polštářů 70
cm

včetně
2 zádových polštářů 70
cm

včetně
2 zádových polštářů 70
cm

včetně
2 zádových polštářů 70
cm

včetně
1 zádového polštáře 70
cm

včetně
1 zádového polštáře 70
cm

20.320,21.750,33.150,36.500,43.850,61.740,-

17.470,18.890,28.300,31.150,38.080,52.760,-

17.470,18.890,28.300,31.150,38.080,52.760,-

14.620,16.040,23.450,25.810,31.590,43.070,-

12.550,13.970,19.960,21.950,26.880,33.290,-

12.550,13.970,19.960,21.950,26.880,33.290,-

120 cm + 2 loketní opěrky

1 loketní opěrka + 120 cm

120 cm + 1 loketní opěrka

120 cm

1 loketní opěrka + 60 cm

60 cm + 1 loketní opěrka

60 cm + 2 loketní opěrky

2ALR medium

2AL medium

2AR medium

2oA medium

1AL medium

1AR medium

Sessel

2místný sedák medium se
2 loketními opěrkami

2místný sedák medium s
loketní opěrkou vlevo

2místný sedák medium s
loketní opěrkou vpravo

2místný sedák medium
bez loketních opěrek

1místný sedák medium s
loketní opěrkou vlevo

1místný sedák medium s
loketní opěrkou vpravo

křeslo se 2 loketními
opěrkami

Jednotlivé typy s rámem sedáku 60 cm

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

rám sedáku 60

rám sedáku 60

rám sedáku 60

rám sedáku 60

rám sedáku 60

rám sedáku 60

rám sedáku 60

není možná žádná funkce

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

za příplatek (viz strana 9)
se dodává také jako
komfortní lůžko s úložným
prostorem

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

včetně
2 zádových polštářů 60
cm

včetně
2 zádových polštářů 60
cm

včetně
2 zádových polštářů 60
cm

včetně
2 zádových polštářů 60
cm

včetně
1 zádového polštáře 60
cm

včetně
1 zádového polštáře 60
cm

včetně
1 zádového polštáře 60
cm

19.030,20.460,30.300,33.370,40.780,57.260,-

16.260,17.690,25.600,28.160,32.300,48.270,-

16.260,17.690,25.600,28.160,32.300,48.270,-

13.410,14.820,20.750,22.030,27.960,38.570,-

11.830,13.120,17.960,19.750,24.170,31.800,-

11.830,13.120,17.960,19.750,24.170,31.800,-

14.900,16.180,24.600,27.090,30.730,42.290,-

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

Intermezzo
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku (s polštářem)

cca cm
78 / 81 / 83 / 86
97
42 nebo 45
74 (56)

Základní prvky

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 loketní opěrkou vždy jeden připojený základní prvek.
(lenoška, rohový díl, ostrý roh malý, ostrý roh velký, E+1,5 medium, AB+1,5 medium, AB+1). Každý
prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách! Prvky s 1 loketní opěrkou nebo bez
loketních opěrek nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Všechny uvedené rozměry jsou bez rozměrů loketní opěrky. Tyto rozměry vždy po výběru loketní opěrky (loketních opěrek) ještě připočítejte.

97 x 220 cm

97 x 220 cm

LAL 1

LAR 1

LAL 2

LAR 2

UBEL

UBER

lenoška s 1 loketní opěrkou
vlevo (možnost kombinace
s loketními opěrkami 1, 2,
4, 5, 6, 7 )

lenoška s 1 loketní opěrkou
vpravo (možnost
kombinace s loketními
opěrkami 1, 2, 4, 5, 6, 7 )

lenoška se 2 loketními
opěrkami vlevo (možnost
kombinace s loketní
opěrkou 3 )

lenoška se 2 loketními
opěrkami vpravo (možnost
kombinace s loketní
opěrkou 3 )

rohový díl levý

rohový díl pravý

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně 2 zádových
polštářů 82 cm + 1
zádového polštáře 70 cm

včetně 2 zádových
polštářů 82 cm + 1
zádového polštáře 70 cm

21.610,23.030,33.870,37.290,45.410,54.190,-

21.610,23.030,33.870,37.290,45.410,54.190,-

21.610,23.030,33.870,37.290,45.410,54.190,-

21.610,23.030,33.870,37.290,45.410,54.190,-

27.310,28.880,39.200,43.140,52.540,68.450,-

27.310,28.880,39.200,43.140,52.540,68.450,-

1 loketní opěrka + 80 cm x 162 cm 80 cm + 1 loketní opěrka x 162 cm 1 loketní opěrka + 80 cm x 162 cm 80 cm + 1 loketní opěrka x 162 cm

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

97 cm

115 cm

Spitz-Ecke klein

Spitz-Ecke groß

ostrý roh malý

ostrý roh velký

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

včetně
2 zádových polštářů 82 cm

včetně
2 zádových polštářů 92 cm

18.680,19.960,29.730,32.730,40.000,46.700,-

19.880,21.180,30.950,34.010,41.640,49.690,-

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

Intermezzo
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku (s polštářem)

cca cm
78 / 81 / 83 / 86
97
42 nebo 45
74 (56)

Základní prvky

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 loketní opěrkou vždy jeden připojený základní prvek.
(lenoška, rohový díl, ostrý roh malý, ostrý roh velký, E+1,5 medium, AB+1,5 medium, AB+1). Každý
prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách! Prvky s 1 loketní opěrkou nebo bez
loketních opěrek nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Všechny uvedené rozměry jsou bez rozměrů loketní opěrky. Tyto rozměry vždy po výběru loketní opěrky (loketních opěrek) ještě připočítejte.

1 loketní opěrka + 177 cm

177 cm + 1 loketní opěrka

136 cm

136 cm

126 cm

126 cm

1,5AL medium+E

E+1,5AR medium

ABL+1,5 medium

1,5 medium+ABR

ABL+1

1+ABR

1,5místný sedák medium s
loketní opěrkou vlevo +
roh

roh + 1,5místný sedák
medium s loketní opěrkou
vpravo

ukončovací prvek vlevo
s 1,5místným sedákem
medium

1,5místný sedák s
ukončovacím prvkem
vpravo

ukončovací prvek vlevo
s 1místným sedákem

1místný sedák s
ukončovacím prvkem
vpravo

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 80

rám sedáku 70

rám sedáku 70

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

není možná žádná funkce

včetně 1 zádového
polštářů 80 cm + 2
zádových polštářů 82 cm

včetně 1 zádového
polštářů 80 cm + 2
zádových polštářů 82 cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně
1 zádového polštáře 80
cm

včetně
1 zádového polštáře 70
cm

včetně
1 zádového polštáře 70
cm

24.460,25.890,38.570,42.420,51.910,72.150,-

24.460,25.890,38.570,42.420,51.910,72.150,-

16.040,17.470,25.450,28.030,34.220,39.200,-

16.040,17.470,25.450,28.030,34.220,39.200,-

15.260,16.690,24.310,26.740,32.730,37.010,-

15.260,16.690,24.310,26.740,32.730,37.010,-

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

Intermezzo
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku (s polštářem)

cca cm
78 / 81 / 83 / 86
97
42 nebo 45
74 (56)

PŘÍPLATKY ZA FUNKCE a LYŽINY

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

Komfort-Bett (Komfortní
lůžko s úložným prostorem
pro 2,5místný sedák)

Komfort-Bett (Komfortní
lůžko s úložným prostorem
pro 2místný sedák)

Komfort-Bett (Komfortní
lůžko s úložným prostorem
pro 2místný sedák medium)

integrováno ve 2,5místném sedáku
s loketní opěrkou vlevo nebo vpravo
NEBO bez loketních opěrek

integrováno ve 2místném sedáku
s loketní opěrkou vlevo nebo vpravo
NEBO bez loketních opěrek

integrováno ve 2místném sedáku
medium
s loketní opěrkou vlevo nebo vpravo
NEBO bez loketních opěrek

Příplatek

Příplatek

Příplatek

5.620,5.620,5.620,5.620,5.620,5.620,-

5.620,5.620,5.620,5.620,5.620,5.620,-

5.620,5.620,5.620,5.620,5.620,5.620,-

Aufpreis pro Kufe
(Příplatek za lyžinu)
1.070,-

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

Intermezzo
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku (s polštářem)

cca cm
78 / 81 / 83 / 86
97
42 nebo 45
74 (56)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina 12
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Hocker
-70 x 70-

Hocker
-90 x 60-

taburet v rozměru
- 70 x 70-

taburet v rozměru
- 90 x 60-

bez polštářů

bez polštářů

7.770,8.490,10.630,11.700,13.550,15.620,-

9.190,9.910,12.750,14.040,16.540,18.040,-

Kopfstütze

Kissen
-40 x 40-

Kissen
-50 x 50-

Kissen
-60 x 60-

Armlehnkissen
-50 x 40-

opěrka hlavy -50 cmvariabilně zásuvná

polštářek

polštářek

polštářek

opěrný polštář

dodává se POUZE za
příplatek

dodává se POUZE za
příplatek

dodává se POUZE za
příplatek

dodává se POUZE za
příplatek

dodává se POUZE za
příplatek

2.780,2.780,-

1.780,1.780,2.140,2.850,3.140,3.500,4.210,-

2.140,2.140,2.500,3.210,3.550,3.920,4.630,-

2.710,2.710,3.070,3.780,4.130,4.500,5.350,-

1.780,1.780,2.140,2.850,3.140,3.500,4.630,-

4.210,4.210,4.700,6.910,-

Maloobchodní cdník platný od 18.01.2021. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhražena.

Intermezzo
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku (s polštářem)

cca cm
78 / 81 / 83 / 86
97
42 nebo 45
74 (56)

Modelové typy – možné sestavy (výňatek)

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

Cenová skupina 6
Cenová skupina 8
Cenová skupina D
Cenová skupina H
Cenová skupina M
Cenová skupina X

látka
látka
kůže
kůže
kůže
kůže

1 loketní opěrka + 200 cm
+ 1 loketní opěrka x 162

162 cm x 1 loketní opěrka
+ 200 cm + 1 loketní

1 loketní opěrka + 240 cm
+ 1 loketní opěrka x 162

162 cm x 1 loketní opěrka
+ 240 cm + 1 loketní

1 loketní opěrka + 257 cm x 220

Garnitur

2AL medium-LAR

LAL-2AR medium

2,5AL-LAR

LAL-2,5AR

2,5AL-UBER

UBEL-2,5AR

3místný sedák se 2 loketními
opěrkami (SR 90) + 2místný
sedák se 2 loketními
opěrkami (SR 70) + křeslo (SR
60)

2místný sedák medium s
loketní opěrkou vlevo –
lenoška s loketní opěrkou
vpravo

lenoška s loketní opěrkou
vlevo–
2,5místný sedák medium s
loketní opěrkou vpravo

2,5místný sedák s loketní
opěrkou vlevo – lenoška s
loketní opěrkou vpravo

lenoška s loketní opěrkou
vlevo –
2,5místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

2,5místný sedák s loketní
opěrkou vlevo –
rohový díl vpravo

rohový díl vlevo –
2,5místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

není možná žádná funkce

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

včetně
1 zádového polštáře 60 cm
+2 zádových polštářů 70 cm
+ 2 zádových polštářů 90 cm

včetně
2 zádových polštářů 60 cm
+ 1 zádového polštáře 80 cm

včetně
2 zádových polštářů 60 cm
+ 1 zádového polštáře 80 cm

včetně
3 zádových polštářů 80 cm

včetně
3 zádových polštářů 80 cm

včetně 2 zádových polštářů
80 cm + 2 zádových polštářů
82 cm
+ 1 zádového polštáře 70
cm

včetně 2 zádových polštářů
80 cm + 2 zádových polštářů
82 cm
+ 1 zádového polštáře 70
cm

59.820,64.100,96.190,105.880,125.560,174.750,-

37.860,40.720,59.470,65.460,79.860,102.450,-

37.860,40.720,59.470,65.460,79.860,102.450,-

41.270,44.140,64.880,71.440,87.120,111.450,-

41.270,44.140,64.880,71.440,87.120,111.450,-

46.990,49.980,70.230,77.290,94.250,125.710,-

46.990,49.980,70.230,77.290,94.250,125.710,-

162 cm x 1 loketní opěrka
+
297 x 220 cm

220 x 297 cm +
1 loketní opěrka x 162 cm

162 cm x 1 loketní opěrka
+
337 x 220 cm

220 x 337 cm +
1 loketní opěrka x 162 cm

1 loketní opěrka + 257 x
337 cm + 1 loketní opěrka
x

LAL-2oA medium-UBER

UBEL-2oA medium-LAR

LAL-2,5oA-UBER

UBEL-2,5oA-LAR

2,5AL-Spitz-Ecke kl.2,5oA-LAR

162 cm x 1 loketní
opěrka + 337 x 257 cm +
1 loketní opěrka

lenoška s loketní opěrkou
vlevo –
2,5místný sedák medium bez
loketní opěrky – rohový díl
vpravo

rohový díl vlevo – 2místný
sedák medium bez loketní
opěrky - lenoška s loketní
opěrkou vpravo

lenoška s loketní opěrkou
vlevo –
2,5místný sedák bez loketní
opěrky – rohová část vpravo

rohový díl vlevo – 2,5místný
sedák bez loketní opěrky –
lenoška s loketní opěrkou
vpravo

2,5místný sedák s loketní
opěrkou vlevo – ostrý roh
malý – 2,5místný sedák bez
loketní opěrky – lenoška s
loketní opěrkou vpravo

lenoška s loketní opěrkou
vlevo – 2,5místný sedák bez
loketních opěrek – ostrý roh
malý –
2,5místný sedák s loketní
opěrkou vpravo

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

za příplatek (viz stranu 9) se
dodává také jako komfortní
lůžko s úložným prostorem

včetně 2 zádových polštářů
60 cm + 1 zádového polštáře
70 cm + 1 zádového polštáře
80 cm + 2 zádových polštářů
82 cm

včetně 2 zádových polštářů
60 cm + 1 zádového polštáře
70 cm + 1 zádového polštáře
80 cm + 2 zádových polštářů
82 cm

včetně 1 zádového polštáře
70 cm + 3 zádových polštářů
80 cm + 2 zádových polštářů
82 cm

včetně 1 zádového polštáře
70 cm + 3 zádových polštářů
80 cm + 2 zádových polštářů
82 cm

včetně
5 zádových polštářů 80 cm
+ 2 zádových polštářů 82 cm

včetně
5 zádových polštářů 80 cm
+ 2 zádových polštářů 82 cm

62.320,66.730,93.830,102.450,125.910,161.210,-

62.320,66.730,93.830,102.450,125.910,161.210,-

65.530,69.940,99.040,108.950,132.910,170.190,-

65.530,69.940,99.040,108.950,132.910,170.190,-

76.580,82.130,120.570,132.690,162.070,205.700,-

76.580,82.130,120.570,132.690,162.070,205.700,-

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

LAL-2,5oA-Spitz-Ecke
kl.-2,5AR

220 x 257 cm + 1 loketní opěrka

