LAKEWOOD

2-sed s područkou vlevo - Longchair s područkou vpravo
(sestava 2AL-LAR) v látce Deluxe steel

2,5-sed s područkou vlevo - Ottoman s područkou vpravo (sestava 2,5AL-OR)

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.

LAKEWOOD

Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, D, H a M 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, u všech typů
Výsuvný sedák (regulace hloubky sedu) manuální u 3-sedů, 2,5-sedů a 2-sedů s 2 područkami, s 1 područkou nebo bez područek - možný za příplatek
Výsuvný sedák (regulace hloubky sedu) motorický u 3-sedů, 2,5-sedů a 2-sedů s 2 područkami nebo s 1 područkou - možný za příplatek

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm), zádový polštář (cca. 65x45cm), zádový polštář s rolí (cca. 65x45 cm) - možný za příplatek

Varianta 1
Varianta 2

Model lze objednat s 2 různými prošitími (cenově stejné)
Standardni šev
Kontrastní šev / křížový vzhled v béžové barvě - POUZE možné u látek Deluxe, Havanna, Siesta a všech kategorií kůží.
Nutno vyznačit na objednávce!

NOHY:

Další info:

Kovové (dřevěné, kovem lemované) nebo dřevěné, volitelná barva dle vzorkovníku moření včetně speciální varianty DUB olejovaný.
POZOR: U dřevěných nohou Dub olejovaný je účtován příplatek! Neplatí u typů 2oA, 2,5oA a 3oA, jelikož zde nejsou žádné nohy.

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.

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

cca. cm
78 - 92
103 (- 111)
44
63 (- 84)

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
základní prvek (longchair, ottoman, umbaueckel). 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 D
skupina H
skupina M

látka
látka
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina D
skupina H
skupina M

látka
látka
kůže
kůže
kůže

236 cm

216 cm

196 cm

208 cm

208 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 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

37.380,39.480,61.880,67.480,76.580,-

35.280,37.380,58.380,63.980,71.680,-

33.180,35.280,55.580,60.480,67.480,-

33.530,34.930,53.830,58.730,66.430,-

33.530,34.930,53.830,58.730,66.430,-

29.330,30.730,46.130,50.330,56.630,-

188 cm

188 cm

160 cm

168 cm

168 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 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 6) možné také
s výsuvným sedákem

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

31.430,32.830,51.030,55.230,62.230,-

31.430,32.830,51.030,55.230,62.230,-

27.230,27.930,42.630,46.830,52.430,-

28.630,30.730,48.230,51.730,57.330,-

28.630,30.730,48.230,51.730,57.330,-

25.130,25.830,39.830,42.630,48.230,-

Maloobchodní ceník platný od 2.2.2018. Ceny uvedeny včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

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

cca. cm
78 - 92
103 (- 111)
44
63 (- 84)

Mějte prosím na paměti:
Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
základní prvek (longchair, ottoman, umbaueckel). 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 D
skupina H
skupina M

látka
látka
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 12
skupina D
skupina H
skupina M

látka
látka
látka
kůže
kůže
kůže

108 cm

108 cm

103 cm

103 cm

108 cm

108 cm

111 x 184-192 cm

111 x 184-192 cm

111 x 204-212 cm

111 x 204-212 cm

111 x 223-231 cm

111 x 223-231 cm

LAL

LAR

OL

OR

UBEL

UBER

Longchair s područkou
vlevo

Longchair s područkou
vpravo

Ottoman s područkou
vlevo

Ottoman s područkou
vpravo

Umbauecke levý

Umbauecke 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

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

25.890,27.290,41.990,45.490,51.090,-

25.890,27.290,41.990,45.490,51.090,-

27.990,29.390,44.090,48.290,53.190,-

27.990,29.390,44.090,48.290,53.190,-

34.290,35.690,51.790,55.290,62.290,-

34.290,35.690,51.790,55.290,62.290,-

Taburet
- 84 x 84-

Taburet
- 104 x 84 -

Polštář
- 40 x 40 -

Polštář
- 50 x 50 -

Polštář
- 60 x 60 -

Zádový polštář
-65 x 45-

Zádový polštář s rolí
-65 x 45-

Taburet
-84 x 84-

Taburet
-104 x 84-

Polštář

Polštář

Polštář

Zádový polštář

Zádový polštář s rolí

bez polštářů

bez polštářů

Pouze za příplatek

Pouze za příplatek

Pouze za příplatek

Pouze za příplatek

Pouze za příplatek

9.730,10.430,-

11.830,12.530,-

17.430,18.130,20.230,-

19.530,20.930,22.330,-

1.350,1.350,1.620,2.160,2.380,2.840,-

1.620,1.620,1.890,2.430,2.690,2.970,-

2.050,2.050,2.320,2.860,3.130,3.410,-

2.420,2.420,3.040,4.280,4.890,5.520,-

3.040,3.040,4.280,5.520,6.140,7.380,-

Maloobchodní ceník platný od 2.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

LAKEWOOD
cca. cm
78 - 92
103 (- 111)
44
63 (- 84)

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, ottoman, umbaueckel). Každý prvek vyžaduje tento základní prvek na obou stranách!
Prvky s 1 područkou nelze postavit jednotlivě nebo vzájemně kombinovat!

Příplatky za funkce

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina D
skupina H
skupina M

látka
látka
kůže
kůže
kůže

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina D
skupina H
skupina M

látka
látka
kůže
kůže
kůže

Výsuv sedáku manuální
(3-sed)

Výsuv sedáku manuální
(2,5-sed)

Výsuv sedáku manuální
(2-sed)

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

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

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

Příplatek

Příplatek

Příplatek

3.490,3.490,3.490,3.490,3.490,-

3.490,3.490,3.490,3.490,3.490,-

3.490,3.490,3.490,3.490,3.490,-

Výsuv sedáku motorický
(3-sed)

Výsuv sedáku motorický
(2,5-sed)

Výsuv sedáku motorický
(2-sed)

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

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

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

Příplatek

Příplatek

Příplatek

13.930,13.930,13.930,13.930,13.930,-

13.930,13.930,13.930,13.930,13.930,-

13.930,13.930,13.930,13.930,13.930,-

Maloobchodní ceník platný od 2.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

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

cca. cm
78 - 92
103 (- 111)
44
63 (- 84)

Ukázka možných sestav (výňatek)

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina D
skupina H
skupina M

látka
látka
kůže
kůže
kůže

3ALR + 2,5ALR

276 x 204-212 cm

204-212 x 276 cm

296 x 204-212 cm

204-212 x 296 cm

2AL-OR

OL-2AR

2,5AL-OR

OL-2,5AR

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

2-sed s područkou vlevo Ottoman s područkou
vpravo

Ottoman s područkou vlevo
2-sed s područkou vpravo

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

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

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

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

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

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

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

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

72.660,76.860,120.260,131.460,148.260,-

56.630,60.130,92.330,100.030,110.530,-

56.630,60.130,92.330,100.030,110.530,-

59.430,62.230,95.130,103.530,115.430,-

59.430,62.230,95.130,103.530,115.430,-

Maloobchodní ceník platný od 2.2.2018. Ceny uvedeny v Kč s DPH. Změna cen vyhrazena.

