KINGSTON

1,5 sed s područkou vlevo - 1,5 sed s područkou vpravo,
polštáře za příplatek

Provedení v kůži, ukázka vzhledu švů
Zleva: koncový taburet medium - 1,5 sed bez područek medium - 1,5 sed bez područek medium - špičatý roh malý - vkládací taburet medium 1,5 sed bez područek medium - 1,5 sed s područkou vpravo, v látce Vintage platin. Polštáře a dřevěné odkládací desky za příplatek.

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.

KINGSTON

Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, 10, 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. Volné sedací polštáře (sedáky) 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.
Volné zádové polštáře s inlettem (plněn vysokojakostními výplňovými materiály), zakryto vatovou plstí.

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.

NOHY:

kluzáky

Další info:

Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.
Elementy jsou mezi sebou spojeny rastrovým mechanismem a jsou kompletně potaženy orig. látkou.
Longchair samostatně stojící - tento volný element je bez rastrového spojovacího mechanismu a boky má potaženy orig. látkou. Z těchto důvodů nemůže být spojený
s dalšími elementy.
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 obzvláště 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.

KINGSTON
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
85
127
43
84

Elementy s šířkou sedáku 100 cm

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

150 cm

125 cm

125 cm

100 cm

1,5ALRmedium

1,5ALmedium

1,5ARmedium

1,5oAmedium

1,5 sed s 2 područkami
medium

1,5 sed s područkou vlevo
medium

1,5 sed s područkou
vpravo medium

1,5 sed bez područek
medium

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

24.150,25.620,30.790,50.610,54.320,65.310,79.980,-

21.210,22.680,26.390,42.560,45.490,55.020,68.250,-

21.210,22.680,26.390,42.560,45.490,55.020,68.250,-

18.130,18.830,21.630,34.230,36.330,43.330,53.130,-

170 cm

145 cm

145 cm

120 cm

1,5ALR

1,5AL

1,5AR

1,5oA

1,5 sed s 2 područkami

1,5 sed s područkou vlevo

1,5 sed s područkou
vpravo

1,5 sed bez područek

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

27.090,28.560,33.740,55.790,58.730,69.720,88.130,-

23.790,25.620,29.330,47.670,49.910,59.430,76.230,-

23.790,25.620,29.330,47.670,49.910,59.430,76.230,-

20.510,22.680,24.920,39.620,41.090,49.140,64.610,-

Elementy s šířkou sedáku 120 cm

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

Maloobchodní ceník platný od 5.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

KINGSTON
cca. cm
85
127
43
84

Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

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

130 x 170 cm

130 x 170 cm

150 x 170 cm

150 x 170 cm

120 cm

LAL

LAR

LAL groß

LAR groß

Spitz-Ecke klein

Longchair s područkou
vlevo

Longchair s područkou
vpravo

Longchair velký s
područkou vlevo

Longchair velký s
područkou vpravo

Špičatý roh malý

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 2 zádových
polštářů

27.930,29.390,33.110,51.450,54.390,63.980,78.680,-

27.930,29.390,33.110,51.450,54.390,63.980,78.680,-

30.870,33.110,37.520,56.630,60.270,71.330,86.730,-

30.870,33.110,37.520,56.630,60.270,71.330,86.730,-

20.990,23.090,25.890,44.790,47.590,58.090,72.090,-

Longchair samostatně stojící - tento volný element je bez rastrového spojovacího mechanismu a boky má potaženy orig. látkou.
Z těchto důvodů nemůže být spojený s dalšími elementy.

130 x 170 cm

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

130 x 170 cm

150 x 170 cm

150 x 170 cm

LAL-freistehend-

LAR-freistehend-

LAL groß
-freistehend-

LAR groß
-freistehend-

samostatně stojící
Longchair s područkou
vlevo

samostatně stojící
Longchair s područkou
vpravo

samostatně stojící
Longchair velký s
područkou vlevo

samostatně stojící
Longchair velký s
područkou vpravo

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

27.930,29.390,33.110,51.450,54.390,63.980,78.680,-

27.930,29.390,33.110,51.450,54.390,63.980,78.680,-

30.870,33.110,37.520,56.630,60.270,71.330,86.730,-

30.870,33.110,37.520,56.630,60.270,71.330,86.730,-

Maloobchodní ceník platný od 5.2. 2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

KINGSTON
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
85
127
43
84

Taburety k elementům s šířkou sedáku 100 cm

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

Hocker medium
-100 x 100-

Zwischen-Hocker
medium
-127 x 100-

Abschluss-Hocker
medium
-127 x 102-

Taburet medium
100 x 100 cm

Vkládací "mezi" taburet
127 x 100 cm

Ukončovací taburet
127 x 102 cm

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

11.690,12.390,13.930,20.930,21.630,25.830,31.430,-

13.510,14.210,16.310,24.710,26.110,31.010,38.010,-

13.990,15.390,16.790,24.990,26.460,30.790,37.100,-

Taburety k elementům s šířkou sedáku 120 cm

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

Příslušenství

Hocker
-120 x 120-

Zwischen-Hocker
-127 x 120-

Abschluss-Hocker
-127 x 122-

Hockerbank
-140 x 120-

Kissen
- 40 x 40 -

Kissen
- 50 x 50 -

Kissen
- 60 x 60 -

Taburet
120 x 120 cm

Vkládací "mezi" taburet
127 x 120 cm

Ukončovací taburet
127 x 122 cm

Taburetová lavice
140 x 120 cm

Polštář
40 x 40 cm

Polštář
50 x 50 cm

Polštář
60 x 60 cm

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

za příplatek

za příplatek

za příplatek

13.230,13.930,16.030,23.730,25.130,29.330,35.630,-

16.090,16.790,19.040,27.090,28.560,32.970,40.320,-

16.170,17.640,19.880,27.930,29.390,33.810,41.160,-

16.090,16.790,19.040,27.860,29.330,34.440,41.790,-

1.490,1.490,1.740,2.390,2.640,2.650,3.510,-

1.790,1.790,2.090,2.690,2.990,3.290,3.590,-

2.280,2.280,2.640,3.180,3.480,3.780,4.080,-

Maloobchodní ceník platný od 5.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

KINGSTON
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
85
127
43
84

Možné sestavy (ukázka z mnoha variant)

290 cm

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

322 x 470 x 170 cm

422 x 445 cm

1,5AL-1,5AR

Abschluss-Hocker med1,5oAmed-SE kleinZwischen-Hocker med1,5oAmed-LARgroß

Abschluss-Hocker med1,5oAmed-1,5oAmed-SE
klein-Zwischen-Hocker
med-1,5oAmed1,5ARmed

1,5 sed s područkou vlevo 1,5 sed s područkou vpravo

Ukončovací taburet medium 1,5 sed bez područek medium špičatý roh malý - vkládací
"mezi" taburet medium - 1,5 sed
bez područek medium Longchair velký s područkou
vpravo

Ukončovací taburet medium - 1,5
sed bez područek medium - 1,5
sed bez područek medium špičatý roh malý - vkládací "mezi"
taburet medium - 1,5 sed bez
područek medium - 1,5 sed s
područkou vpravo medium

včetně 2 zádových polštářů

včetně 5 zádových polštářů

včetně 6 zádových polštářů

47.590,51.240,58.660,95.340,99.820,118.860,152.460,-

115.640,123.480,139.790,219.590,233.090,277.890,340.190,-

124.110,131.880,150.290,239.750,254.660,304.920,374.850,-

Maloobchodní ceník platný od 5.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

