
Ukázka sestavy:
2,5AL - UBER
(2,5-sed s područkou vlevo - 
 Umbauecke pravý)
v látce Velvet stone

SENTO

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 výrobku a pokyny pro objednávání

Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, 10, dekolátka 10, D, H, M a X -
výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!

KONSTRUKCE:
Kostra: nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou. 

Sedák: spodní pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami  a zakrytím na horní straně. Sedák z HR/ studené pěny (min. RG 35),
vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Sedák pokryt inlettem (plněn vysokojakostním plnícímmateriálem), uzavřeno vatovým rounem.

V závislosti na typu a tloušťce krycího materiálu (látka, kůže) mohou být komory i plnicí materiál někdy více, někdy méně znatelné.

Opěrák: z ergonomicky tvarované pěny (min. RG 25),  pokryto vatovým rounem.

FUNKCE::
Elementy s motorovou funkcí jsou vybaveny skrytými dotykovými spínači ovládání. Spínače jsou umístěny na straně područky a u elementů bez područek na levé
straně sedacího polštáře. Příslušný návod k obsluze je přiložen k nábytku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm), polštář (cca. 60x40 cm) - možný za příplatek
Zádové polštáře (bez funkce) (cca. 73 x 68 cm) - dodatečné polštáře dodávány za příplatek
Zádové polštáře s funkcí (cca. 73 x 73 cm) - možné za příplatek
Model je dodáván včetně zádových polštářů pouze v jednobarevném provedení, kombinace více barev (vyjma příplatkových polštářků) není možná.

Dekorační látka: je k dispozici pouze pro zádové polštáře a příplatkové polštářky

Zádový kovový držák: je přizpůsoben barvě zvolených nohou Nohy:  Nr. 893 Nr. 635
Držák: černý strukturovaný nebo               kovové kovové

chromovaný lesklý  (za příplatek)               černé sktrukturované chromované lesklé

Další info: nosnost opěradla je  max. 30 kg!.
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 obzvláště 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 v nepoužívaném stavu.  
Objednávky zapisujte vždy zleva doprava z pohledu před sedací soupravou.

SENTO

výsuvný sedák - regulace hloubky sedu s manuálním nebo s motorovým ovládáním možný u všech 3-sedů, 2,5-sedů a 2-sedů - za příplatek

tento model je vybaven vysoce kvalitními komorovými polštářky. Plnicí materiál se udržuje uvnitř polštářů v komoře tak, aby se nezměnia jeho poloha.



cca. cm Mějte prosím na paměti: 
68 (85) z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
68 (97) základní prvek (longchair, umbauecke, špičatý roh, apod.). 

105 (-126) Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit samostatně nebo vzájemně kombinovat!
44

58 (-77)
80 (-99)

Jednotlivé elementy

233 cm 213 cm 193 cm 210 cm 210 cm 187 cm

3002 7142 2002 3001 3003 3000
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
možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

skupina 6      látka 36.680,- 34.510,- 32.270,- 33.040,- 33.040,- 29.330,-
skupina 8      látka 38.570,- 36.330,- 34.510,- 34.510,- 34.510,- 30.450,-
skupina 10    látka 41.090,- 38.920,- 36.680,- 36.680,- 36.680,- 32.270,-
skupina D      kůže 61.040,- 57.330,- 55.090,- 53.620,- 53.620,- 46.270,-
skupina H      kůže 63.980,- 60.270,- 58.030,- 56.560,- 56.560,- 49.210,-
skupina M     kůže 75.740,- 72.030,- 69.860,- 66.150,- 66.150,- 57.330,-
skupina X      kůže 90.510,- 86.030,- 83.860,- 78.680,- 78.680,- 67.620,-

190 cm 190 cm 167 cm 170 cm 170 cm 147 cm

7141 7143 7140 2001 2003 2000
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

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

možné také s výsuvným 
sedákem (viz. str. 5) za 

příplatek

skupina 6      látka 30.790,- 30.790,- 27.090,- 28.560,- 28.560,- 25.620,-
skupina 8      látka 32.270,- 32.270,- 28.210,- 30.030,- 30.030,- 26.390,-
skupina 10    látka 34.510,- 34.510,- 30.030,- 32.270,- 32.270,- 27.860,-
skupina D      kůže 49.980,- 49.980,- 43.330,- 47.740,- 47.740,- 40.390,-
skupina H      kůže 52.920,- 52.920,- 45.570,- 50.680,- 50.680,- 43.330,-
skupina M     kůže 62.510,- 62.510,- 53.620,- 60.270,- 60.270,- 50.680,-
skupina X      kůže 74.270,- 74.270,- 63.210,- 72.030,- 72.030,- 60.270,-

Hloubka sedáku (včetně výsuvu) bez zád. polštářů

3AR

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

Rozměry
Výška (včetně zádových polštářů bez funkce)
Výška (včetně zádových polštářů s funkcí)
Hloubka (včetně výsuvného sedáku)
Výška sedáku
Hloubka sedáku (včetně výsuvu) se zád. polštáři

SENTO

Ceny v Kč s DPH 3ALR 2,5ALR 3oA2ALR 3AL

2AL 2AR 2oA

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

Ceny v Kč s DPH 2,5AL 2,5AR 2,5oA

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

Maloobchodní ceník platný od 26.4.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



cca. cm Mějte prosím na paměti: 
68 (85) z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
68 (97) základní prvek (longchair, umbauecke, špičatý roh, apod.). 

105 (-126) Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit samostatně nebo vzájemně kombinovat!
44

58 (-77)
80 (-99)

Jednotlivé elementy

105 x 203 cm 105 x 203 cm 105 x 203 cm 105 x 203 cm 105 cm

7121 7123 7111 7113 7120 7853 7849
Longchair s područkou 

vlevo
Longchair s područkou 

vpravo Umbauecke levý Umbauecke pravý Špičatý roh malý Taburet obdélníkový -
91 x 61-

Taburet obdélníkový 
velký   -121 x 81-

žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná

skupina 6      látka 26.670,- 26.670,- 28.840,- 28.840,- 22.820,- 12.460,- 13.930,-
skupina 8      látka 28.070,- 28.070,- 30.310,- 30.310,- 23.590,- 13.160,- 14.630,-
skupina 10    látka 30.170,- 30.170,- 32.480,- 32.480,- 25.060,- 13.930,- 15.390,-
skupina D      kůže 47.950,- 47.950,- 48.720,- 48.720,- 33.180,- 18.340,- 21.280,-
skupina H      kůže 49.420,- 49.420,- 50.190,- 50.190,- 34.650,- 19.110,- 22.050,-
skupina M     kůže 58.310,- 58.310,- 60.480,- 60.480,- 41.990,- 22.050,- 24.990,-
skupina X      kůže 69.370,- 69.370,- 71.540,- 71.540,- 47.180,- 24.990,- 29.390,-

7804 7805 7806 9295 7895 5558

Polštář                                                 
-40 x 40- cm

Polštář                                                 
-50 x 50- cm

Polštář                                                 
-60 x 60- cm

Polštář                                                 
-60 x 40- cm

Zádový polštář                                          
(bez funkce)                                        

-73 x 68-

Zádový polštář                                          
s funkcí                                        
-73 x 73-

pouze za příplatek pouze za příplatek pouze za příplatek pouze za příplatek dodatečné polštáře za 
příplatek pouze za příplatek

skupina 6      látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,- 3.430,- 5.530,-
skupina 8      látka 1.250,- 1.490,- 1.890,- 1.490,- 3.430,- 5.530,-
skupina 10    látka 1.450,- 1.750,- 2.190,- 1.750,- 4.130,- 6.230,-
skupina 10    dekor. látka 1.450,- 1.750,- 2.190,- 1.750,- 4.130,- 6.230,-
skupina D      kůže 1.990,- 2.250,- 2.650,- 2.250,- 5.530,- 9.030,-
skupina H      kůže 2.190,- 2.490,- 2.890,- 2.490,- 6.230,- 9.730,-
skupina M     kůže 2.450,- 2.750,- 3.150,- 2.750,- 7.630,- 10.430,-
skupina X      kůže 2.690,- 2.990,- 3.390,- 2.990,- 9.030,- 12.530,-

Ceny v Kč s DPH Kissen
-40 x 40-

Kissen
-50 x 50-

Kissen
-60 x 60-

UBEL UBER

Kissen
-60 x 40-

Rückenkissen                                               
(ohne Funktion)                                                   

-73 x 68-

Rückenkissen                                                  
mit Funktion                                                                 

-73 x 73-

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

SENTO

Ceny v Kč s DPH LAL LAR Hockerbank                                                        
-91 x 61-

Rozměry
Výška (včetně zádových polštářů bez funkce)
Výška (včetně zádových polštářů s funkcí)
Hloubka (včetně výsuvného sedáku)
Výška sedáku
Hloubka sedáku (včetně výsuvu) se zád. polštáři
Hloubka sedáku (včetně výsuvu) bez zád. polštářů

Spitz-Ecke klein

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            
bez polštářů

Hockerbank groß                                                  
-121 x 81-

bez polštářů
včetně 1 zádového 

polštáře bez funkce  73x68 
cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

včetně 1 zádového 
polštáře bez funkce  73x68 

cm            

Maloobchodní ceník platný od 26.4.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



cca. cm
68 (85)
68 (97)

105 (-126)
44

58 (-77)
80 (-99)

Přehled příplatků

7232 li/re                                         
3071 (li) / 3073 (re) 

3070 oA

7222 li/re                                         
7221 (li) / 7223 (re) 

7220 oA

7212 li/re                                         
7211 (li) / 7213 (re) 

2010 oA

integrovatelná pro          3-
sed s 2 područkami,                                      

3-sed s područkou vlevo 
nebo vpravo,                                                                     

3-sed bez područek

Integrovatelná pro                                        
2,5-sed s 2 područkami, 

2,5-sed s područkou vlevo 
nebo vpravo,                                                        

2,5-sed bez područek

Integrovatelná pro                                   
2-sed s 2 područkami,                                          

2-sed s područkou vlevo 
nebo vpravo,                                                                       

2-sed bez područek

příplatek pro 1 element

skupina 6      látka
skupina 8      látka
skupina 10    látka
skupina D      kůže
skupina H      kůže
skupina M     kůže
skupina X      kůže

7992 li/re                                         
7431 (li) / 7433 (re) 

7430 oA

7982 li/re                                         
7441 (li) / 7443 (re) 

7440 oA

7662 li/re                                         
7421 (li) / 7423 (re) 

7420 oA

Integrovatelná pro                                              
3-sed s 2 područkami,                                      

3-sed s područkou vlevo 
nebo vpravo,                                                                     

3-sed bez područek

integrovatelná pro                                                              
2,5-sed s 2 područkami, 

2,5-sed s područkou vlevo 
nebo vpravo,                                                        

2,5-sed bez područek

Integrovatelná pro                                                                        
2-sed s 2 područkami,                                          

2-sed s područkou vlevo 
nebo vpravo,                                                                       

2-sed bez područek

skupina 6      látka
skupina 8      látka
skupina 10    látka
skupina D      kůže
skupina H      kůže
skupina M     kůže
skupina X      kůže

Hloubka sedáku (včetně výsuvu) bez zád. polštářů

Rozměry
Výška (včetně zádových polštářů bez funkce)
Výška (včetně zádových polštářů s funkcí)
Hloubka (včetně výsuvného sedáku)
Výška sedáku
Hloubka sedáku (včetně výsuvu) se zád. polštáři

Kovový zádový 
držák                                                      

chromovaný lesklý

SENTO

Ceny v Kč s DPH
Manuální funkce 
výsuvu sedáku                                                

(3-sedy)

Manuální funkce 
výsuvu sedáku                                                

(2,5-sedy)

Manuální funkce 
výsuvu sedáku                                                

(2-sedy)

Ceny v Kč s DPH
Motorová funkce 
výsuvu sedáku                                                

(3-sedy)

Motorová funkce 
výsuvu sedáku                                                

(2,5-sedy)

Motorová funkce 
výsuvu sedáku                                                

(2-sedy)

 3.490,-  3.490,-  3.490,- 

 13.930,-  13.930,-  13.930,- 

 1.750,- 

Maloobchodní ceník platný od 26.4.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    



cca. cm
68 (85)
68 (97)

105 (-126)
44

58 (-77)
80 (-99)

Návrhy sestav (výtah)

275 x 203 cm 203 x 275 cm 315 x 203 cm 203 x 315 cm

8100 8101 8105 8106

3-sed s 2 područkami                                          
+                                                                   

2-sed s 2 područkami

2-sed s područkou 
vlevo                                                 

-                                                                       
Umbauecke pravý

Umbauecke levý                                                                    
-                                                                       

2-sed s područkou 
vpravo

3-sed s područkou 
vlevo                                                 

-                                                                       
Umbauecke pravý

Umbauecke levý                                                                    
-                                                                       

3-sed s područkou 
vpravo

za příplatek (viz. str. 5) 
také možné s výsuvem 

sedáku

za příplatek (viz. str. 5) 
také možné s výsuvem 

sedáku

za příplatek (viz. str. 5) 
také možné s výsuvem 

sedáku

za příplatek (viz. str. 5) 
také možné s výsuvem 

sedáku

za příplatek (viz. str. 5) 
také možné s výsuvem 

sedáku

skupina 6      látka 68.950,- 57.390,- 57.390,- 61.880,- 61.880,-
skupina 8      látka 73.080,- 60.340,- 60.340,- 64.820,- 64.820,-
skupina 10    látka 77.770,- 64.750,- 64.750,- 69.160,- 69.160,-
skupina D      kůže 116.130,- 96.460,- 96.460,- 102.340,- 102.340,-
skupina H      kůže 122.010,- 100.870,- 100.870,- 106.750,- 106.750,-
skupina M     kůže 145.590,- 120.750,- 120.750,- 126.630,- 126.630,-
skupina X      kůže 174.370,- 143.570,- 143.570,- 150.220,- 150.220,-

Hloubka sedáku (včetně výsuvu) bez zád. polštářů

UBEL-3AR

včetně 2 zádových 
polštářů bez funkce  73x68 

cm            

včetně 2 zádových 
polštářů bez funkce  73x68 

cm            

včetně 2 zádových 
polštářů bez funkce  73x68 

cm            

včetně 2 zádových 
polštářů bez funkce  73x68 

cm            

Rozměry
Výška (včetně zádových polštářů bez funkce)
Výška (včetně zádových polštářů s funkcí)
Hloubka (včetně výsuvného sedáku)
Výška sedáku
Hloubka sedáku (včetně výsuvu) se zád. polštáři

SENTO

Ceny v Kč s DPH 3ALR + 2ALR 2AL-UBER UBEL-2AR 3AL-UBER

včetně 2 zádových 
polštářů bez funkce  73x68 

cm            

Maloobchodní ceník platný od 26.4.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    


