
RAVENNA

Popis produktu:

Konstrukce: nosný rám z masivního dřeva, dřevěné materiály

Sedáky: pružinové jádro na vlnovcových pružinách, vatové rouno

Opěráky: gumové kurty, PUR pěna, vatové rouno  (všechny záda jsou čalouněny v originální látkce)

Nohy: volitelné:
2 varianty kovových nohou a lyžiny (za příplatek) ve 3 barevných variantách - černá matná, satinovaný nikl a nikl černý
Lyžiny se dodávají výhradně v kombinaci s nohami varianta 2.
Při nezvolení jiné alternativy jsou standardně dodávány kovové nohy - varianta 1, satinovaný nikl ke všem typům !

Vícebarevnost model se dodává pouze v jednobarevném provedení

Polštáře: k modelu se dodávají na přání jako volitelné příslušenství polštáře v těchto velikostech:
40 x 40, 45 x 45, 50 x 50, 60 x 60, 65 x 25 a 70 x 35 cm

Funkce: polohovatená opěradla (regulace hloubky sedu) ve standardu vyjma typů Longchair a špičatý roh

Volitelně za příplatek:
funkce na spaní (lůžko vždy potaženo originální látkou)
malý úložný prostor
velký úložný prostor
polohovatelné područky
2 varianty opěrek hlavy



RAVENNA

Sestava:

2,5-sed s područkou vlevo                       
-                                                                                         

Longchair XL pravý                        
včetně 2 posuvných                  
zádových opěradel

Longchair XL levý                       
-                                                                                         

2,5-sed s područkou vpravo                         
včetně 2 posuvných                       
zádových opěradel

Longchair XL levý                       
-                                                                                         

2,5-sed bez područek                                                   
-                                                                                           

špičatý roh                                                                        
-                                                                                                   

ukončovací element s 
1sedem pravý                                                                                          

včetně 3 posuvných                       
zádových opěradel

Ukončovací element s 1sedem 
levý                                                          

-                                                                            
špičatý roh                                                                   

-                                                                                      
2,5-sed bez područek                                              

-                                                                                                                                                   
Longchair  XL pravý                                                                            
včetně 3 posuvných                       
zádových opěradel

Typ-Nr.: 7780 7680 5360 5361
Rohová délka (cca.) 312 x 173 173 x 312 173 x 368 x 232 232 x 368 x 173
Š/V/H v cm (cca.) 312 / 89 / 173 312 / 89 / 173 368 / 89 / 232 368 / 89 / 232
Hloubka sedáku v cm (cca.) 53-67* 53-67* 53-67* 53-67*
Výška sedu v cm (cca.) 48 48 48 48
Plocha lůžka v cm (cca.) 133 x 226 133 x 226 133 x 293 133 x 293

Látková skupina BASIC 39.550,- 39.550,- 56.630,- 56.630,-

Látková skupina TREND C 40.740,- 40.740,- 58.310,- 58.310,-

Látková skupina TREND D 41.440,- 41.440,- 59.220,- 59.220,-

Látková skupina TREND E 42.910,- 42.910,- 61.390,- 61.390,-

Typ 0207   Lůžko na spaní v originální látce 7.350,- 7.350,- 7.350,- 7.350,-

Typ 0008   Velký úložný prostor u longchairu 4.270,- 4.270,- 4.270,- 4.270,-

Typ 0181  Malý úložný prostor u ukonč. elem. ---- ---- 3.570,- 3.570,-

Typ 0073   polohovatelné područky 3.490,- 3.490,- 1.750,- 1.750,-

Typ 0048   Kovová lyžina 2.520,- 2.520,- 2.520,- 2.520,-

*uvedeny rozměry sedáku v obou polohách opěradla / nastavení hloubky sedu

Funkci polohování područky lze objednat u 2,5-sedů 1x vlevo / vpravo a u elementu Longchair 

Kovová lyžina lze použít u elementů : 1x pod Longchair, 2,5-sed s 1 područkou a ukončovací element / vždy pouze v kombinaci s nohou varianta 2

Taburet je dodáván pouze s nohami varianta 1 a 2, pro taburet k sedací soupravě s kovovými lyžinami jsou doporučeny nohy varianta 2

Upozornění: při sestavování sedací soupravy z jednotlivých elementů se vypočtená celková velikost složená ze součtu rozměrů jednotlivých elementů liší od skutečné velikosti
celé sestavy. Toto je způsobeno specifickou metodou měření jednotlivých elementů před a po sloučení těchto elementů do celkové sestavy. 

Za příplatek dodáváno:

Návrhy sestav (ukázky)

Maloobchodní ceník platný od 17. 6. 2020.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



RAVENNA

Typ: Špičatý roh
2,5-sed bez područek                         
včetně 2 posuvných                       
zádových opěradel

2,5-sed s područkou vlevo                         
včetně 2 posuvných                       
zádových opěradel

2,5-sed s područkou vpravo                         
včetně 2 posuvných                       
zádových opěradel

Typ-Nr.: 5010 2500 2501 2503
Š/V/H v cm (cca.) 97 / 89 / 97 142 / 89 / 104 183 / 89 / 104 183 / 89 / 104
Hloubka sedáku v cm (cca.) 67 53-67* 53-67* 53-67*
Výška sedu v cm (cca.) 48 48 48 48

Látková skupina BASIC 10.150,- 15.050,- 20.090,- 20.090,-

Látková skupina TREND C 10.490,- 15.390,- 20.650,- 20.650,-

Látková skupina TREND D 10.710,- 15.540,- 20.930,- 20.930,-

Látková skupina TREND E 11.190,- 15.960,- 21.630,- 21.630,-

Typ 0207   Lůžko na spaní v originální látce ---- 7.350,- 7.350,- 7.350,-

Typ 0008   Velký úložný prostor u longchairu ---- ---- ---- ----

Typ 0181  Malý úložný prostor u ukonč. elem. ---- ---- ---- ----

Typ 0073   polohovatelná područka ---- ---- 1.750,- 1.750,-

Typ 0048   Kovová lyžina ---- ---- 1.260,- 1.260,-

*uvedeny rozměry sedáku v obou polohách opěradla / nastavení hloubky sedu

Funkci polohování područky lze objednat u 2,5-sedů 1x vlevo / vpravo a u elementu Longchair 

Kovová lyžina lze použít u elementů : 1x pod Longchair, 2,5-sed s 1 područkou a ukončovací element / vždy pouze v kombinaci s nohou varianta 2

Taburet je dodáván pouze s nohami varianta 1 a 2, pro taburet k sedací soupravě s kovovými lyžinami jsou doporučeny nohy varianta 2

Upozornění: při sestavování sedací soupravy z jednotlivých elementů se vypočtená celková velikost složená ze součtu rozměrů jednotlivých elementů liší od skutečné velikosti
celé sestavy. Toto je způsobeno specifickou metodou měření jednotlivých elementů před a po sloučení těchto elementů do celkové sestavy. 

Za příplatek dodáváno:

Jednotlivé elementy

Maloobchodní ceník platný od 17. 6. 2020.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



RAVENNA

Typ:

Ukončovací element s 
1sedem levý                                                    

včetně 1 posuvného                       
zádového opěradla

Ukončovací element s 1sedem 
pravý                                                    

včetně 1 posuvného                       
zádového opěradla

Longchair XL levý Longchair XL pravý

Typ-Nr.: 1071 1073 8241 8242
Š/V/H v cm (cca.) 127 / 89 / 102 127 / 89 / 102 129 / 89 / 173 129 / 89 / 173
Hloubka sedáku v cm (cca.) 53-67* 53-67* 142 142
Výška sedu v cm (cca.) 48 48 48 48

Látková skupina BASIC 11.970,- 11.970,- 19.460,- 19.460,-

Látková skupina TREND C 12.320,- 12.320,- 20.090,- 20.090,-

Látková skupina TREND D 12.460,- 12.460,- 20.440,- 20.440,-

Látková skupina TREND E 12.950,- 12.950,- 21.280,- 21.280,-

Typ 0207   Lůžko na spaní v originální látce ---- ---- ---- ----

Typ 0008   Velký úložný prostor u longchairu ---- ---- 4.270,- 4.270,-

Typ 0181  Malý úložný prostor u ukonč. elem. 3.570,- 3.570,- ---- ----

Typ 0073   polohovatelná područka ---- ---- 1.750,- 1.750,-

Typ 0048   Kovová lyžina 1.260,- 1.260,- 1.260,- 1.260,-

*uvedeny rozměry sedáku v obou polohách opěradla / nastavení hloubky sedu

Funkci polohování područky lze objednat u 2,5-sedů 1x vlevo / vpravo a u elementu Longchair 

Kovová lyžina lze použít u elementů : 1x pod Longchair, 2,5-sed s 1 područkou a ukončovací element / vždy pouze v kombinaci s nohou varianta 2

Taburet je dodáván pouze s nohami varianta 1 a 2, pro taburet k sedací soupravě s kovovými lyžinami jsou doporučeny nohy varianta 2

Upozornění: při sestavování sedací soupravy z jednotlivých elementů se vypočtená celková velikost složená ze součtu rozměrů jednotlivých elementů liší od skutečné velikosti
celé sestavy. Toto je způsobeno specifickou metodou měření jednotlivých elementů před a po sloučení těchto elementů do celkové sestavy. 

Za příplatek dodáváno:

Jednotlivé elementy

Maloobchodní ceník platný od 17. 6. 2020.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



RAVENNA

Typ: Taburet Ledvinový polštář Opěrka hlavy Opěrka hlavy

Typ-Nr.: 6030 0065 0508 0528
Š/V/H v cm (cca.) 138 / 48 / 71 65 x 25 52 / 22 50 / 25
Hloubka sedáku v cm (cca.) 71
Výška sedu v cm (cca.) 48

Látková skupina BASIC 6.930,- 840,- 2.090,- 2.090,-

Látková skupina TREND C 7.140,- 980,- 2.240,- 2.240,-

Látková skupina TREND D 7.280,- 1.050,- 2.310,- 2.310,-

Látková skupina TREND E 7.560,- 1.190,- 2.450,- 2.450,-

Taburet je dodáván pouze s nohami varianta 1 a 2, pro taburet k sedací soupravě s kovovými lyžinami jsou doporučeny nohy varianta 2

Jednotlivé elementy

Maloobchodní ceník platný od 17. 6. 2020.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


