Latifa 1054

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.

Latifa 1054
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,

volitelně:
1. Pěnový (soft):.

sedák z vysokojakostní PUR pěny (min. RG 35) v sendvičovém uspořádání v různých tlošťkách a pevnostech pro ideální pohodlí, vatové rouno

2. Pružinový:

pružinové jádro z taženého ocelového drátu (vyjma taburetů), kryto textilním rounem, vysokojakostní PUR pěna (min. RG 35), vatové rouno

Opěráky:

pevné zádové polštáře s vysokojakostní PUR pěnou (min. RG 25). Kryto vatovým rounem.
Veškeré elementy mají záda v originální látce, u koženého provedení jsou záda v kůži u všech 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.
Výsuvný sedák motorový
Tato funkce umožňuje v případě potřeby vysunout sedák až o cca. 15 cm pouhým stidkem tlačítka ovladače.
Elementy s touto funkcí mají nenápadný dotykový spínač. Spínač je umístěn na straně opěradla-područky (u elementů s područkou) a u elementů
bez područek na straně sedáku vlevo. Příslušný návod k obsluze je pu těchto elementů přiložen.

Nohy:

kovové (leštěný chrom - matný)

volitelně:

dřevěné nohy (barva moření volitelná dle vzorkovníku)

Latifa 1054
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 2,5-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.

Latifa 1054
Další informace k produktu a objednávkám
Područky:
Upozornění: všechny uvedené šířky elementů a sestav jsou uvedeny již včetně područek.

A
Područka A: instalační šířka cca 20 cm.

Volitelné nohy:
kovové (leštěný chrom - matný)

dřevěné (barva moření volitelná dle vzorkovníku)

Latifa 1054
Rozměry
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem
Celková hloubka / - s výsuvným sedákem

cca. cm
90 / 92
45 / 47
58
56 - 72
93 - 109

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.

Návrhy sestav (ukázky):

Rozměry

253 x 208

253 x 208

Typ-obj. číslo

591 (viz. vyobrazení)
590 (zrcadlově)

8976 (viz. vyobrazení)
8975 (zrcadlově)

Popis

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

2,5-sed s područkou
vlevo
Rohový element s 1sedem a koncovým
taburetem pravý

2,5-sed s područkou
vlevo a motorovým
výsuvem sedáku
Rohový element s 1sedem a koncovým
taburetem pravý s
úložným prostorem

60.270,64.120,67.620,84.630,86.660,90.580,98.690,-

55.790,58.790,61.880,79.240,81.130,84.980,92.680,-

75.250,78.260,81.340,98.690,100.590,104.440,112.140,-

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.

Latifa 1054
Rozměry
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem
Celková hloubka / - s výsuvným sedákem

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56 - 72
93 - 109

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s výsuvem sedáku proměnlivá.
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu.

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 80 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

200
3002

180
3001

180
3003

160
3000

Popis

3-sed
s područkami

3-sed
s područkou vlevo

3-sed
s područkou vpravo

3-sed
bez područek

31.080,33.110,34.860,43.680,44.730,46.760,50.960,-

26.590,28.140,29.610,36.890,37.790,39.480,43.050,-

26.590,28.140,29.610,36.890,37.790,39.480,43.050,-

22.120,23.170,24.360,30.090,30.870,32.190,35.140,-

---

2.690,-

2.690,-

2.690,-

200
3162
3-sed
s područkami a manuálním
výsuvem sedáku

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

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

160
3160
3-sed
bez područek a manuálním
výsuvem sedáku

41.510,43.540,45.290,54.110,55.160,57.190,61.390,-

37.030,38.570,40.040,47.320,48.230,49.910,53.480,-

37.030,38.570,40.040,47.320,48.230,49.910,53.480,-

32.550,33.590,34.790,40.530,41.290,42.630,45.570,-

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.

-

Latifa 1054
Rozměry
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem
Celková hloubka / - s výsuvným sedákem

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56 - 72
93 - 109

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s výsuvem sedáku proměnlivá.
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu.

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

200
7992
3-sed
s područkami a motorovým
výsuvem sedáku

180
7431
3-sed
s područkou vlevo a
motorovým výsuvem sedáku

180
7433
3-sed
s područkou vpravo a
motorovým výsuvem sedáku

160
7430
3-sed
bez područek a motorovým
výsuvem sedáku

46.410,48.440,50.190,59.010,60.060,62.090,66.290,-

41.930,43.470,44.940,52.220,53.130,54.810,58.380,-

41.930,43.470,44.940,52.220,53.130,54.810,58.380,-

37.450,38.450,39.690,45.430,46.190,47.530,50.470,-

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 70 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

180
2502

160
2501

160
2503

140
2500

Popis

2,5-sed
s područkami

2,5-sed
s područkou vlevo

2,5-sed
s područkou vpravo

2,5-sed
bez područek

29.190,31.010,32.760,40.950,41.930,43.820,47.740,-

24.710,26.040,27.510,34.160,34.990,36.540,39.830,-

24.710,26.040,27.510,34.160,34.990,36.540,39.830,-

20.230,21.070,22.260,27.370,28.070,29.260,31.920,-

---

2.690,-

2.690,-

2.690,-

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

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

-

Latifa 1054
Rozměry
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem
Celková hloubka / - s výsuvným sedákem

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56 - 72
93 - 109

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s výsuvem sedáku proměnlivá.
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu.

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

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

180
2562
2,5-sed
s područkami a manuálním
výsuvem sedáku

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

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

140
2560
2,5-sed
bez područek a manuálním
výsuvem sedáku

39.620,41.440,43.190,51.380,52.360,54.250,58.170,-

35.140,36.470,37.940,44.590,45.430,46.970,50.260,-

35.140,36.470,37.940,44.590,45.430,46.970,50.260,-

30.660,31.490,32.690,37.790,38.490,39.690,42.350,-

180
7982
2,5-sed
s područkami a motorovým
výsuvem sedáku

160
7441
2,5-sed
s područkou vlevo a
motorovým výsuvem sedáku

160
7443
2,5-sed
s područkou vpravo a
motorovým výsuvem sedáku

140
7440
2,5-sed
bez područek a motorovým
výsuvem sedáku

44.520,46.340,48.090,56.280,57.260,59.150,63.070,-

40.040,41.370,42.840,49.490,50.330,51.870,55.160,-

40.040,41.370,42.840,49.490,50.330,51.870,55.160,-

35.560,36.390,37.590,42.690,43.390,44.590,47.250,-

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

-

Latifa 1054
Rozměry
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem
Celková hloubka / - s výsuvným sedákem

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56 - 72
93 - 109

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.

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

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

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

28.840,30.170,31.640,38.290,39.130,40.670,43.960,-

28.840,30.170,31.640,38.290,39.130,40.670,43.960,-

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 60 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

160
2002

140
2001

140
2003

120
2000

Popis

2-sed
s područkami

2-sed
s područkou vlevo

2-sed
s područkou vpravo

2-sed
bez područek

26.950,28.690,30.240,39.970,40.950,42.980,47.110,-

22.470,23.730,24.990,33.180,34.020,35.690,39.190,-

22.470,23.730,24.990,33.180,34.020,35.690,39.190,-

17.990,18.760,19.740,26.390,27.090,28.420,31.290,-

---

2.690,-

2.690,-

2.690,-

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

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

-

Latifa 1054
Rozměry
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem
Celková hloubka / - s výsuvným sedákem

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56 -72
93 - 109

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
Hloubka / hloubka sedáku je u elementů s výsuvem sedáku proměnlivá.
Výsuvný sedák: možný pouze na celou sedací plochu u daného elementu.

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 60 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
2062
2-sed s područkami
a manuálním výsuvem
sedáku

140
2061
2-sed s područkou vlevo a
manuálním výsuvem
sedáku

140
2063
2-sed s područkou
vpravo a manuálním
výsuvem sedáku

120
2060
2-sed bez područek
a manuálním výsuvem
sedáku

37.380,39.130,40.670,50.390,51.380,53.410,57.540,-

32.890,34.160,35.420,43.610,44.450,46.130,49.630,-

32.890,34.160,35.420,43.610,44.450,46.130,49.630,-

28.420,29.190,30.170,36.820,37.520,38.850,41.720,-

160
7662
2-sed s područkami a
motorovým výsuvem
sedáku

140
7421
2-sed s područkou vlevo a
motorovým výsuvem
sedáku

140
7423
2-sed s područkou
vpravo a motorovým
výsuvem sedáku

120
7420
2-sed bez područek
a motorovým výsuvem
sedáku

42.280,44.030,45.570,55.290,56.280,58.310,62.440,-

37.790,39.060,40.320,48.510,49.350,51.030,54.530,-

37.790,39.060,40.320,48.510,49.350,51.030,54.530,-

33.320,34.090,35.070,41.720,42.420,43.750,46.620,-

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

140
2041
2-sed s područkou vlevo
a úložným prostorem

26.590,27.860,29.120,37.310,38.150,39.830,43.330,-

140
2043
2-sed s područkou
vpravo a úložným
prostorem

26.590,27.860,29.120,37.310,38.150,39.830,43.330,-

Latifa 1054
Rozměry
Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku / - s výsuvným sedákem
Celková hloubka / - s výsuvným sedákem

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56 - 72
93 - 109

Upozornění: všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
**Vezměte prosím na vědomí následující upozornění k typu 1018 a 1014:
elementy jsou z výroby osazeny 4 nohami a lze je kombinovat s 3-, 2,5- a 2-sedy
bez funkce s područkou vlevo / vpravo a bez područek. Universální sada nožiček
není v tomto případě nutná!
Pozor: prvky nejsou čalouněny po stranách, proto
nemohou být použity samostatně!

Elementy s šířkou jednotl. sedáků 70 / 60 cm:

Rozměry
Typ-obj. číslo

70
1018**
1-sed
bez područek s 4 nohami (šířka
sedáku 70 cm)

60
1014**
1-sed
bez područek s 4 nohami
(šířka sedáku 60 cm)

13.580,14.210,14.840,19.040,19.460,20.290,22.050,-

11.830,12.040,12.590,16.380,16.790,17.570,19.250,-

Rozměry
Typ-obj. číslo

120 x 93
1091

120 x 93
1093

Popis

1-sed
s koncovým dílem levý

1-sed
s koncovým dílem pravý

19.040,19.880,20.720,26.670,27.230,28.490,30.870,-

19.040,19.880,20.720,26.670,27.230,28.490,30.870,-

Popis
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

98
1016
Křeslo
(šířka sedáku 60 cm)

20.790,21.980,23.090,29.960,30.660,32.130,35.070,-

120 x 93
120 x 93
1098
1099
1-sed
1-sed
s koncovým dílem a úložným s koncovým dílem a úložným
prostorem levý
prostorem pravý

23.170,24.010,24.850,30.790,31.360,32.620,34.990,-

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

23.170,24.010,24.850,30.790,31.360,32.620,34.990,-

-

Latifa 1054
Rozměry

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56
93

Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku
Celková hloubka

Rozměry
Typ-obj. číslo

93 x 208
6011

93 x 208
6013

Popis

Rohový element s 1sedem a koncovým
taburetem levý

Rohový element s 1sedem a koncovým
taburetem pravý

31.080,32.760,34.370,45.080,46.130,48.440,52.850,-

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

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

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.

93 x 208
6009
Rohový element s 1sedem a koncovým
taburetem levý, s
úložným prostorem

93 x 208
6010
Rohový element s 1sedem a koncovým
taburetem pravý, s
úložným prostorem

31.080,32.760,34.370,45.080,46.130,48.440,52.850,-

35.210,36.890,38.490,49.210,50.260,52.570,56.980,-

35.210,36.890,38.490,49.210,50.260,52.570,56.980,-

80 x 158
6021

80 x 158
6023

Longchair s područkou
vlevo
(šířka sedáku 60 cm)

Longchair s područkou
vpravo
(šířka sedáku 60 cm)

80 x 158
6141
Longchair s područkou
vlevo, výklopný s
úložným prostorem
(šířka sedáku 60 cm)

80 x 158
6143
Longchair s područkou
vpravo, výklopný s
úložným prostorem
(šířka sedáku 60 cm)

27.290,28.350,29.540,36.540,37.310,38.780,41.720,-

27.290,28.350,29.540,36.540,37.310,38.780,41.720,-

31.430,32.480,33.670,40.670,41.440,42.910,45.850,-

31.430,32.480,33.670,40.670,41.440,42.910,45.850,-

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

91 x 91
7022

91 x 91
7023

Segmentový roh malý

Segmentový roh malý s
polohovatelnými
opěradly (funkce RELAX)

18.620,19.460,20.370,26.460,27.090,28.350,30.870,-

23.450,24.290,25.190,31.290,31.920,33.180,35.690,-

Latifa 1054
Rozměry

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56
93

Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku
Celková hloubka

Upozornění:
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
*taburety jsou dodávány výhradně s pěnovým sedákem (soft)

Rozměry
Typ-obj. číslo

73 x 73
9050

128 x 78
9060

73 x 73
9265

128 x 78
9264

50 x 20 x 15
9190

Popis

Taburet*

Taburet*

Výklopný taburet s
úložným prostorem*

Výklopný taburet s
úložným prostorem*

Opěrka hlavy
(variabilně umístitelná)

9.030,9.730,10.430,13.230,13.930,14.630,15.330,-

11.830,12.530,13.230,18.830,19.530,20.230,20.930,-

13.160,13.860,14.560,17.360,18.060,18.760,19.460,-

15.960,16.660,17.360,22.960,23.660,24.360,25.060,-

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

Rozměry
Typ-obj. číslo

40 x 40
9009

50 x 50
9205

60 x 40
9002

48 x 9 x 38
9046

Popis

Polštář

Polštář

Polštář

Područkový 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,-

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

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.

9576
Multifunkční opěrka
hlavy
(variabilně umístitelná)

4.620,4.830,5.530,5.950,6.230,6.930,7.350,-

Latifa 1054
Rozměry

cca. cm
90 / 92
45 / 47
56
93

Celková výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku
Celková hloubka

Sada universálních nožiček

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

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

Více informací naleznete v úvodních
informacích o produktu

