
                              

                                           Sestava UBELmedium-2AR, v látce Grand Canyon schoko

Sestava UBELmedium-2AR (přestavitelný roh medium vlevo - 2-sed s područkou vpravo), potah silná kůže Torero pearl

LONDON

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. 



Informace o výrobcích a pokyny k objednávání

Dodáváme modely v cenových skupinách 6, 8, D a H -
výběr látek/kůže naleznete v naší aktuální kolekci látek a kůže!

KONSTRUKCE:
Rám: Nosné části rámu z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy zakryty čalounickou lepenkou.
Sedák: Vložka s trvale elastickými ocelovými vlnitými pružinami (pružiny nosag) a krytím na vrchní straně

Sedák z pěny PUR a krytý vatovým rounem, přilepený - odolný proti posunu
Opěradla: Elastické popruhy, pevné opěradlo z ergonomicky tvarované pěnové hmoty a krytím z vatového rouna, přilepené - odolné proti posunu, tvrdá vlákna 

FUNKCE: Přestavitelné opěrky hlavy u všech modelů
Předsunu sedáku - u typů modeů 3-místná a 2-místná sedačka se 2 područkami a 1 područkou a 2-místná sedakč a bez područek - za přirážku 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Polštáře (cca 40x40 cm), polštáře (cca 50x50 cm) - za přirážku 

Dodávané nohy: Chrom nebo dřevo, podle volby barvy javoru, buku, koloniálního stylu mořené a lakované, stříbrná barva nebo černá lakovaná (podle aktuální karty barev dřev)

Zobrazení chrom

JINÉ: Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Německá společnost pro zajištění kvality nábytku) podle RAL GZ 430.
Rozvržení švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo koženky různé. 
Vyrýsování rozdělení komor u volných polštářů sedáků a opěradel (především u kožených potahů) je typické pro dané zboží a je z hlediska designové techniky záměrné.
Zpracování ozdobných, zakrytých nebo dvojitých švů může být v případě variant provedení z látky, kůže nebo koženky různé.

Čalounění provedené v jemném ležérním charakteru je designově typické a záměrné. Vytváření záhybů v potahu za obvyklého používání výrobku je pro výrobek typické.
Čalounění se přizpůsobí tvaru těla, případně dojde k mírnému uvolnění tuhosti sedáků. Mírné rozdíly v tvrdosti sedáků u jednotlivých nástavbových skupin 
jsou podmíněny konstrukčně, a proto nejsou důvodem k reklamaci. 

Všechny potahy opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení. Materiálové informace o látkách naleznete na našich látkových a  
kožených visačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže. 

Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech.
Objednávky vždy prosím zapisujte systémem: pohled zepředu - zleva doprava.

 LONDON



Rozměry cca. cm Důležité informace: 
Výška 76 - 87 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy připojení základního prvku
Hloubka 98 (pohovka, přestavitelný roh, přestavitelný roh medium). Každý prvek vyžaduje napojení
Výška sedáku 42 tohoto základního prvku na obou stranách! Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze 
Hloubka sedáku (předsun sedáku) 57 (79) používat samostatně nebo je vzájemně kombinovat!

Typy modelu - jednotlivé typy
 

220 cm 200 cm 190 cm 190 cm 170 cm 170 cm 140 cm

Cenová skupina 6 21.270,- 19.590,- 18.790,- 18.790,- 17.170,- 17.170,- 15.560,-
Cenová skupina 8 22.440,- 20.650,- 20.030,- 20.030,- 18.170,- 18.170,- 16.680,-  
Cenová skupina D    /kůže/ 39.370,- 36.080,- 33.610,- 33.610,- 30.320,- 30.320,- 28.830,-
Cenová skupina H   / kůže/ 43.460,- 40.182,- 37.260,- 37.260,- 33.610,- 33.610,- 30.810,-

 

100 x 170 cm 100 x 170 cm 98 x 232 cm 98 x 232 cm 98 x 202 cm 98 x 202 cm

Cenová skupina 6 19.530,- 19.530,- 21.210,- 21.210,- 19.960,- 19.960,-
Cenová skupina 8 21.140,- 21.140,- 22.440,- 22.440,- 20.830,- 20.830,-
Cenová skupina D    /kůže/ 31.560,- 31.560,- 36.640,- 36.640,- 34.720,- 34.720,-
Cenová skupina H   / kůže/ 34.530,- 34.530,- 40.550,- 40.550,- 37.940,- 37.940,-

LONDON

3ALR 2ALR 3AL 3AR

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

2AR 2oA

3-místná sedačka 
područka vpravo

2-místná sedačka 
područka vlevo

2-místná sedačka 
područka vpravo

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

2AL

2-místná sedačka bez 
područek

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

3-místná sedačka se 2 
područkami

2-místná sedačka se 2 
područkami

3-místná sedačka 
područka vlevo

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů bez polštářů

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

UBERmediumLAL LAR UBEL UBER UBELmedium

Pohovka područka vlevo Pohovka područka 
vpravo Přestavitelný roh vlevo Přestavitelný roh vpravo Přestavitelný roh medium 

vlevo
Přestavitelný roh medium 

vpravo

možné bez funkce možné bez funkce možné bez funkce možné bez funkce možné bez funkce možné bez funkce

bez polštářů bez polštářů bez polštářůbez polštářů bez polštářů bez polštářů

Maloobchodní ceník platný od 24.10.2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca cm Důležité upozornění: 
Výška 76 - 87 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy připojení základního prvku
Hloubka 98 (pohovka, přestavitelný roh, přestavitelný roh medium). Každý prvek vyžaduje napojení tohoto 
Výška sedáku 42 základního prvku na obou stranách! Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze 
Hloubka sedáku (předsun sedáku) 57 (79) používat samostatně nebo je vzájemně kombinovat!

Typy modelů - jednotlivé typy
 

 

Cenová skupina 6 8.370,- 1.550,- 1.860,-
Cenová skupina 8 8.990,- 1.550,- 1.860,-  
Cenová skupina 12 1.860,- 2.170,-
Cenová skupina D  /kůže/ 11.470,- 2.480,- 2.790,-
Cenová skupina H / kůže/ 12.710,- 2.730,- 3.090,-

 

                        

Taburet o rozměru-130 x 
79-

 LONDON

Taburet                                  
-130 x 79-

Polštáře
-40 x 40-

Polštáře
-50 x 50-

bez polštářů
dodáváme POUZE za 

přirážku
dodáváme POUZE za 

přirážku

Polštáře Polštáře

Maloobchodníceník platný od 24.10.2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca cm
Výška 76 - 87
Hloubka 98
Výška sedáku 42
Hloubka sedáku (předsun sedáku) 57 (79)

Příplatky za funkce

Cenová skupina 6 3.090,- 3.090,-
Cenová skupina 8 3.090,- 3.090,-
Cenová skupina D   / kůže/ 3.090,- 3.090,-
Cenová skupina H   /kůže/ 3.090,- 3.090,-

LONDON

Předsun sedáku (3-místná 
sedačka)

Předsun sedáku (2-místná 
sedačka)

integrováno v 3-místné sedačce se 
2 područkami nebo

s područkou vlevo NEBO vpravo

integrováno ve 2-místné sedačce 
se 2 područkami nebo

s područkou vlevo nebo vpravo 
NEBO bez područek

přirážka přirážka

Maloobchodní ceník platný od 24.10. 2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Rozměry cca cm
Výška 76 - 87
Hloubka 98
Výška sedáku 42
Hloubka sedáku (předsun sedáku) 57 (79)

Typy modelů - možné sestavy (výňatek)

202 x 268 cm 268 x 202 cm 170 x 338 x 232 cm 232 x 338 x 170 cm

Cenová skupina 6 40.860,- 37.140,- 37.140,- 56.290,- 56.290,-
Cenová skupina 8 43.090,- 38.990,- 38.990,- 60.260,- 60.260,-
Cenová skupina D   / kůže/ 75.450,- 65.040,- 65.040,- 97.030,- 97.030,-
Cenová skupina H   /kůže/ 83.640,- 71.550,- 71.550,- 105.890,- 105.890,-

 

 

bez polštářů bez polštářů

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

Pohovka područka vlevo -
2-místná sedačka bez 

područek - přestavitelný 
roh vpravo

Přestavitelný roh vlevo -
2-místná sedačka bez 
područek - pohovka 

područka vpravo

3-místná sedačka se 2 
područkami +

2-místná sedačka se 2 
područkami

Přestavitelný roh medium 
vlevo -

2-místná sedačka 
područka vpravo

bez polštářů bez polštářů bez polštářů

za přirážku
(viz strana 5) k dostání i s 

předsunem sedáku

2-místná sedačka 
područka vlevo - 

přestavitelný roh medium 
vpravo

LONDON

3ALR + 2ALR UBELmedium-2AR 2AL-UBERmedium LAL-2oA-UBER UBEL-2oA-LAR

Maloobchodní ceník platný od 24.10.2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


