MULTI

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.

MULTI
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. sedák pěnový (soft):

sedák z vysokojakostní PUR pěny (min. RG 35), vrstvovitě uspořádaný a sladěný v různých výškách a optimálních tuhostech, kryto vatovým rounem

2. sedák pružinový:

pružinový sedák krytý textilním rounem (vyjma taburetů), PUR pěna (min. RG 35), krycí vatové rouno.

Opěráky:

pevné zádové polštáře z ergonomicky formované pěny, pokryto krycím rounem. U nízké varianty zad jsou v nabídce variabilně umístitelné opěrky hlavy za příplatek.
Zádová část sedací soupravy je vždy potažena originální látkou. U koženého provedení jsou záda v kůži u některých elementů možné za příplatek.
Sedák: pěnový (soft) / opěrák: soft

Sedák: pružinový / opěrák: soft

Sedák:

Sedák:

1. konstrukce

1. konstrukce

2. podpružení z vlnovcových pružin

2. podpružení z vlnovcových pružin

3. kryt vlnovcových pružin

3. kryt vlnovcových pružin

4. pěnový "Sandwich" (pevně vyznačený sedák)

4. pružinové jádro (pevně vyznačený sedák)

5. vatové rouno

5. vatové rouno

6. potahový materiál

6. potahový materiál

Opěrák:

Opěrák:

1. konstrukce

1. konstrukce

2. ergonomicky formovaná pěna (pevná záda)

2. ergonomicky formovaná pěna (pevná záda)

3. vatové rouno

3. vatové rouno

4. potahový materiál

4. potahový materiál

MULTI
Informace k produktu a objednávkám
Výška sedu:

2 volitelné výšky sedáku - nízká 44 cm / vysoká 47 cm

Výška opěradel:

volitelné 4 výšky zad, - možné rozdílné výšky zad 85 / 88 cm nebo 100 / 103 cm dle zvolené kombinace zádových opěráků se sedáky
Výška zad u kombinace

nízká záda / nízký sedák

85 cm (+ volitelné opěrky hlavy)

Výška zad u kombinace

nízká záda / vysoký sedák

88 cm (+ volitelné opěrky hlavy)

Výška zad u kombinace

vysoká záda / nízký sedák

100 cm

Výška zad u kombinace

vysoká záda / vysoký sedák

103 cm

U "nízkých" zad je
možné u každého
sedacího místa
instalovat
přemístitelnou
variabilní
polohovatelnou
opěrku hlavy.

Výběr prošití:

Nízká záda

Vysoká záda

Standardní šev - prošití je vždy přizpůsobeno konkrétnímu potahovému materiálu a jeho barvě
Kontrastní šev - kontrastní prošití je možné pouze v béžové barvě.
V následujících potahových materiálech kontrastní prošití není možné s ohledem na povahu těchto látek:
Cosmopolitan, Easy Care, Free, Famous, Picasso, Prime, Trend a Velvet
U všech ostatních látek a kůží je kontrastní prošití možné objednat za příplatek.
Je vždy nezbytné uvést do objednávky, zda-li si přejete vaší sedací soupravu objednat s kontrastním prošitím nebo bez.

Standardní šev

Kontrastní šev

MULTI
Další informace k produktu a objednávkám
Výběr područek:

šířku zvolených područek prosím pokaždé připočtěte ke každému elementu s područkou!

A

B

C

D

J

K

(sklopná)

L (sklopná)

Područka A: instalační šířka cca. 16 cm / celková šířka 21 cm (polštář područky přesahuje cca. 5 cm nad sedák)
Područka B: instalační šířka cca. 13 cm
Upozornění! Při výběru područky B se mění z důvodu přesahu područky celková hloubka z 89 cm na 93 cm
Područka C: instalační šířka cca. 18 cm / celková šířka 25 cm (polštář područky přesahuje cca. 5 cm nad sedák)
Područka D: instalační šířka cca. 17 cm
Područka J: instalační šířka cca. 19 cm, celková šířka cca. 23 cm (polštář područky přesahuje cca. 4 cm nad sedák)
Područka K: sklopná, instalační šířka cca. 19-24 cm, celková šířka cca. 23-25 cm (polštář područky přesahuje cca. 4 cm nad sedák), dodávána za příplatek
Područka L: sklopná, instalační šířka cca. 18-24 cm, celková šířka cca. 25-28 cm (polštář područky přesahuje cca. 7 cm nad sedák), dodávána za příplatek

Výběr nožiček:

004
kovová oválná

043

042

kovová hranatá dřevěná trapézová

Upozornění k nožičkám: 004, 043 nebo 042
006 nebo 026
kluzák
dřevěné nohy:

006
dřevěná desková s kovovým lemem (matná)

026
dřevěná desková

možné objednat k područkám C a L
možné objednat k područkám B a D
možné objednat k područkám A, J, K a taburetu
volitelná barva moření dle vzorkovníku (vyjma varianty "Dub olejovaný", která je za příplatek).

Kluzák

"Gleiter"

MULTI
Další informace k produktu a objednávkám
FUNKCE:
Výsuvný sedák:

s funkcí výsuvného sedáku si můžete nastavit optimální hloubku sedáku a každého sedacího místa individuálně dle potřeby.
Lehkým tlakem těla lze sedadlo posouvat dopředu. Existuje několik aretačních poloh, ve kterých se sedadlo "zablokuje" vůči
dalšímu posuvu - vyberte si takovou polohu, která Vám nejvíce vyhovuje.
Při posuvu sedadla zůstává zádové opěradlo v nezměněné poloze a ani u sousedních elementů se nic nemění.
Celková hloubka sedáku s touto funkcí je nastavitelná v rozmezí 53 - 63 cm.

Funkce "MOVE":

s funkcí "MOVE" si můžete nastavit ideální polohu sezení např. při sledování televize nebo při pouhé relaxaci.
Mírným dopředným tlakem těla na sedák se sedadlo začne posouvat dopředu a zároveň s ním se synchronně začne
naklánět i zádové opěradlo. Celková hloubka sedáku s touto funkcí je v rozmezí 53 - 59 cm.

Výsuvný sedák

Funkce "MOVE"

MULTI
Další informace k produktu a objednávkám
Upozornění:
z technických důvodů potřebuje být každý element s jednou opěrkou spojen se zákl. elementem jako např. (longchair, rohový element, roh...). Každý element bez
područek potřebuje toto spojení na obou stranách ! Elementy s 1 područkou (nebo bez područek) nelze standardně použít samostatně nebo v kombinaci s jinými stejnými elementy !

Z jednotlivých elementů lze vytvořit základní element pomocí sady universálních nohou (podpůrné patky).
Pozor!

Tato možnost platí pouze u elementů bez funkcí a s jednou područkou.

Sada universálních podpůrných nohou je dodávána za příplatek.

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s RAL GZ 430
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.
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.
Do objednávky zapisujte elementy vždy zleva do prava při pohledu zpředu na sedací soupravu.

U tohoto modelu je třeba vzít v úvahu následující možnosti, které nabízí a vybranou variantu specifikovat do objednávky:
Provedení:

Funkce:

Příslušenství:

1. varianta sedáku

1. výsuvný sedák

1. opěrky hlavy

2. výška sedáku

2. funkce "MOVE"

2. taburet

3. výška zad
4. varianta popruček
5. varianta nožiček
6. způsob prošití (standard / kontrastní)

3. polštáře

MULTI
Rozměry

cca. cm

Výška

85 / 88, 100 / 103

Hloubka

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

89

Výška sedáku

44 / 47

Hloubka sedáku

53

Návrhy (ukázky) sestav

Rozměry v cm

215 x 229 + područka

Typ-obj. číslo

87

86

590 (na vyobrazení) /
591 (zrcadlová varianta)

Popis

3-sed s 2 područkami
+
2-sed s 2 područkami
+
Křeslo

3-sed s 2 područkami
+
2-sed s 2 područkami

Rohový element s 1-sedem a koncovým dílem
levý
+
2,5-sed s područkou vpravo

67.890,71.890,77.210,105.280,113.390,131.320,165.690,-

51.520,54.320,58.450,78.680,84.490,97.020,123.060,-

53.970,56.840,60.760,86.380,91.910,103.590,121.170,-

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

Volitelné příplatky
Záda v kůži
Kontrastní šev
Sklopné područky
Nohy dub olej.

5.810,1.960,13.440,2.520,-

5.810,1.540,8.960,1.680,Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

5.390,1.540,2.240,420,-

MULTI
Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

cca. cm

Výška

85 / 87

Hloubka

93

Výška sedáku
Hloubka sedáku

45 / 47
56

Jednotlivé elementy

Rozměry v cm

180 cm + 2 područky

Typ-obj. číslo

3322

180 cm + 2 područky

180 cm + 1 područka

3362

3326

3321 / 3323

3361 / 3363

3-sed XL
s 2 područkami

3-sed XL
s 2 područkami
a s výsuvem sedáků

3-sed XL
s 2 područkami
a s funkcí "MOVE"

3-sed XL s područkou
vlevo / vpravo

3-sed XL s područkou
vlevo / vpravo
a s výsuvem sedáků

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

29.050,30.450,32.690,-

34.860,36.260,38.490,-

40.530,41.930,44.170,-

24.920,26.320,28.280,-

30.730,32.130,34.090,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

46.480,49.280,57.390,68.250,-

52.290,55.090,63.210,74.060,-

57.960,60.760,68.880,79.730,-

39.340,41.790,48.440,57.470,-

45.150,47.590,54.250,63.280,-

5.810,770,4.480,840,--------

5.810,770,4.480,840,--------

5.810,770,2.240,420,3.360,-

5.810,770,2.240,420,--------

Popis

180 cm + 2 područky

180 cm + 1 područka

Volitelné příplatky
záda v kůži
kontrastní šev
sklopná područka
nohy dub olejovaný
univ. podpůrné nohy

Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021.

5.810,770,4.480,840,--------

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

MULTI
Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

cca. cm

Výška

85 / 87

Hloubka

93

Výška sedáku
Hloubka sedáku

45 / 47
56

Jednotlivé elementy

Rozměry v cm

160 cm + 2 područky

Typ-obj. číslo

3002

160 cm + 2 područky

160 cm + 1 područka

3162

3342

3001 / 3003

3161 / 3163

3-sed
s 2 područkami

3-sed
s 2 područkami
a s výsuvem sedáků

3-sed
s 2 područkami
a s funkcí "MOVE"

3-sed s područkou
vlevo / vpravo

3-sed s područkou
vlevo / vpravo
a s výsuvem sedáků

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

28.350,29.890,31.920,-

34.160,35.690,37.730,-

39.830,41.370,43.390,-

22.820,24.150,25.760,-

28.630,29.960,31.570,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

41.650,44.520,50.120,63.770,-

47.460,50.330,55.930,69.580,-

53.130,55.990,61.590,75.250,-

33.740,36.120,44.440,52.990,-

39.550,41.930,47.250,58.790,-

5.810,770,4.480,840,--------

5.810,770,4.480,840,--------

5.810,770,2.240,420,3.360,-

5.810,770,2.240,420,--------

Popis

160 cm + 2 područky

160 cm + 1 područka

Volitelné příplatky
záda v kůži
kontrastní šev
sklopná područka
nohy dub olejovaný
univ. podpůrné nohy

Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021.

5.810,770,4.480,840,--------

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

MULTI
Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

cca. cm

Výška

85 / 87

Hloubka

93

Výška sedáku
Hloubka sedáku

45 / 47
56

Jednotlivé elementy

Rozměry v cm

140 cm + 2 područky

Typ-obj. číslo

2502

140 cm + 2 područky

140 cm + 1 područka

2562

2642

2501 / 2503

2561 / 2563

2,5-sed
s 2 područkami

2,5-sed
s 2 područkami
a s výsuvem sedáků

2,5-sed
s 2 područkami
a s funkcí "MOVE"

2,5-sed s područkou
vlevo / vpravo

2,5-sed s područkou
vlevo / vpravo
a s výsuvem sedáků

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

25.270,26.810,28.840,-

31.080,32.620,34.650,-

36.750,38.290,40.320,-

21.070,22.330,24.010,-

26.880,28.140,29.820,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

38.570,41.290,47.810,59.780,-

44.380,47.110,53.620,65.590,-

50.050,52.780,59.290,71.260,-

31.710,34.090,39.060,48.990,-

37.520,39.890,44.870,54.810,-

5.390,770,4.480,840,--------

5.390,770,4.480,840,--------

5.390,770,2.240,420,3.360,-

5.390,770,2.240,420,--------

Popis

140 cm + 2 područky

140 cm + 1 područka

Volitelné příplatky
záda v kůži
kontrastní šev
sklopná područka
nohy dub olejovaný
univ. podpůrné nohy

Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021.

5.390,770,4.480,840,--------

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

MULTI
Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

cca. cm

Výška

85 / 87

Hloubka

93

Výška sedáku
Hloubka sedáku

45 / 47
56

Jednotlivé elementy

Rozměry v cm

120 cm + 2 područky

Typ-obj. číslo

2002

Popis

120 cm + 2 područky

120 cm + 2 područky

120 cm + 1 područka

120 cm + 1 područka

2062

2142

2001 / 2003

2061 / 2063

2-sed
s 2 područkami

2-sed
s 2 područkami
a s výsuvem sedáků

2-sed
s 2 područkami
a s funkcí "MOVE"

2-sed s područkou
vlevo / vpravo

2-sed s područkou
vlevo / vpravo
a s výsuvem sedáků

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

23.090,24.430,26.530,-

28.910,30.240,32.340,-

34.580,35.910,38.010,-

19.040,20.230,21.560,-

24.850,26.040,27.370,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

37.030,39.970,46.890,59.290,-

42.840,45.780,52.710,65.090,-

48.510,51.450,58.380,70.770,-

30.310,32.760,38.150,48.510,-

36.120,38.570,43.960,54.320,-

770,4.480,840,--------

770,4.480,840,--------

770,2.240,420,3.360,-

770,2.240,420,--------

Volitelné příplatky
kontrastní šev
sklopná područka
nohy dub olejovaný
univ. podpůrné nohy

Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021.

770,4.480,840,--------

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

MULTI
Rozměry

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Po výběru područek je nutné jejich šířku připočítat k šířce daného elementu.

cca. cm

Výška

85 / 87

Hloubka

93

* Při plánování sedací soupravy vezměte do úvahy, že elementy "špičatý roh velký" a
"rohový element s 1-sedem a koncovým dílem" přiléhají spodním okrajem z konstrukčních
důvodů k podlaze, kdežto veškeré ostatní elementy stojí na nožičkách a mezera mezi spodním okrajem a podlahou je cca. 7 cm.

Výška sedáku
Hloubka sedáku

45 / 47
56

Jednotlivé elementy

Rozměry v cm

60 cm + 2 područky

60 cm + 2 područky

60 cm + 2 područky

89 x 215 cm

98 x 98 cm

Typ-obj. číslo

1002

1262

1082

6011 / 6013 *

8030 *

Popis

1-sed (křeslo)
s 2 područkami

1-sed (křeslo)
s 2 područkami
a s výsuvem sedáku

1-sed (křeslo)
s 2 područkami
a s funkcí "MOVE"

Rohový element s
1-sedem a koncovým
dílem levý / pravý

Špičatý roh velký

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

Záda v kůži v standardu

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

16.450,17.490,18.760,-

20.290,21.350,22.610,-

21.840,22.890,24.150,-

32.890,34.580,36.750,-

20.090,20.930,22.190,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

26.590,28.840,34.290,42.630,-

30.450,32.690,38.150,46.480,-

31.990,34.230,39.690,48.020,-

54.670,57.820,64.540,72.170,-

30.590,32.890,37.450,44.730,-

kontrastní šev
sklopná područka
nohy dub olejovaný

420,4.480,840,-

420,4.480,840,-

770,-----------------

770,-----------------

Volitelné příplatky

Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021.

420,4.480,840,-

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

MULTI
Rozměry

cca. cm

Výška

85 / 87

Hloubka

93

Výška sedáku
Hloubka sedáku

45 / 47
56

Příslušenství

Rozměry v cm

70 x 60 cm

90 x 60 cm

90 x 60 cm

50 x 15 x 15 cm

38 x 48 cm

Typ-obj. číslo

9038

9060

9264

9190

9046

Taburet čtvercový

Taburet obdélníkový

Taburet obdélníkový
s úložným prostorem

Variabilní polohovatelná
opěrka hlavy
(flexibilně umístitelná na
každé zádové opěradlo)

Područkový polštář

Popis

Sedák v provedení "SOFT"

Sedák v provedení "SOFT"

Sedák v provedení "SOFT"

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

8.120,8.470,9.170,-

10.780,11.480,12.320,-

11.480,12.320,13.090,-

1.890,2.030,2.090,-

1.260,1.440,1.890,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

12.670,14.210,15.390,18.130,-

15.750,17.360,18.480,21.770,-

16.520,18.190,19.740,25.410,-

2.870,3.010,3.490,3.990,-

2.340,2.690,2.760,3.240,-

420,-

420,-

420,-

420,-

------------

Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Volitelné příplatky
kontrastní šev

Změna cen vyhrazena.

MULTI
Rozměry

cca. cm

Výška

85 / 87

Hloubka

93

Výška sedáku
Hloubka sedáku

45 / 47
56

Příslušenství

Rozměry v cm

40 x 40 cm

50 x 50 cm

60 x 40 cm

45 x 55 cm

55 x 55 cm

75 x 75 cm

Typ-obj. číslo

9009

9205

9002

7550

7552

7546

Popis

Polštář čtvercový

Polštář čtvercový

Polštář obdélníkový

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

960,1.020,1.080,-

1.140,1.440,1.680,-

1.140,1.440,1.680,-

2.340,2.480,2.680,-

2.340,2.480,2.680,-

2.750,2.880,3.080,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

2.100,2.280,2.570,2.760,-

2.880,3.360,3.540,3.720,-

16.520,18.190,19.740,25.410,-

4.020,4.360,4.880,5.530,-

4.020,4.360,4.880,5.530,-

4.490,4.820,5.490,6.040,-

Maloobchodní ceník platný od 14.10.2021.

Polštář s okrasným lemem Polštář s okrasným lemem
S
S
obdélníkový
čtvercový

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

Polštář s okrasným
lemem M
čtvercový

Další informace k produktu MULTI:
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM)
Jste nároční ?

To je dobře - my také!

Proto klademe velký důraz u našich sedacích souprav na trvanlivost, kvalitu materiálů, dlouhou životnost, bezpečnost a zdravotní nezávadnost
pro uživatele!
Naše výrobky splňují vysoké nároky kladené Deutsche Gütegemeinschaft Möbel pro udělení značky kvality "GOLDENE M" a vynikají nejvyšší
možnou emisní třídou A.

Značka kvality RAL "Goldenes M"
Za touto značkou stojí skoro 50 let výzkumu, laboratorních a praktických testů, srovnávání a výměny vědeckých zkušeností a informací.
testovaná kvalita podle jakostních a zkušebních předpisů RAL-GZ 430
zaručená bezpečnost díky laboratorním a funkčním testům
zdravé bydlení díky velmi přísným limitním hodnotám znečišťujících látek, které byly stanoveny v nezávislých zkušebních laboratořích.
Pro zákazníka má značka "Goldenes M" jasné sdělení: toto je kvalita - na kterou se můžete spolehnout.

Emisní štítek
Skupina odborníků z Deutsche Gütegemeinschaft Möbel ve spolupráci s předními zkušebními ústavy jako jsou TÜV Rheinland,
LGA Norimberk a ECO Institute vyvinula "Emisní štítek" pro nábytek.
Emisní štítek poskytuje spotřebiteli důležité informace o emisích škodlivých látek a má jej chránit před zdravotním poškozením.
celý náš sortiment sedacích souprav je klasifikován podle těchto kritérií a předpisů
klasifikace jsou ověřovány na základě shody základních kritérií s odpovídajícími testy na škodlivé látky u nezávislých
zkušebních ústavů dle normy RAL-GZ 430.
naše výrobky splňují nejvyšší možnou emisní třídu "A" a poskytují našim zákazníkům nejvyšší možnou úroveň bezpečí s
ohledem na hodnoty emisí čalouněného nábytku.
BLUE ANGEL - značka ekologické čalounické kůže
I v kožedělném průmyslu je pro nás velmi důležitý zodpovědný přístup k životnímu prostředí a lidskému zdraví.
Značka BLUE ANGEL pro nízkoemisní potahovou kůži signalizuje, že dopady na životní prostředí a lidské zdraví jsou u této kůže
minimalizovány od její výroby po celou dobu životnosti až po recyklaci a likvidaci.
Značka BLUE ANGEL byla udělena těmto kůžím z naší kolekce: "Dickleder" a "Soft-Line"
Značka BLUE ANGEL je nejúspěšnější enviromentální značka na světě s povědomím o značce 92%!

