
SPEED

 

 Konstrukce:  

Sedáky:  

Opěráky:  

    

Nohy:  

 

Potah:  

stejné látkové skupině, jako je hlavní látka. V případě

výběru lemu v látce ve vyšší látkové skupině než je

hlavní látka, bude cena celé sofy kalkulována v této 
vyšší látkové skupině.
To samé se týká i polštářů s barevným lemem.

              38       /    72 cm

elastické kurty, pěnové jádro, krycí rouno

 

 

Výška sedu / hloubka sedu:

 

 

barevné lemování lze objednat v jakékoli barvě ve 

Příslušenství (polštáře) volně k objednání
nosné díly z masivního dřeva, materiály ze dřeva,

pěnové materiály neobsahující  FCKW

 

pružiny NOSAG, pěnové jádro, krycí rouno

umělohmotné kluzáky



Označení Info k produktu rozměry v cm D E 01 F 02

SPEED-
Ultrasofa

Barevné lemování možné v 
látkách ze stejné látkové skupiny 

jako hlavní látka.                              
-                                               

Model není dodáván v textilní                                                                             
kůži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-                                                                                                                                                         
Ultrasofa je složena ze 2 dílů

šířka: 276
výška: 73

          hloubka: 127         
výška sedáku: 38 

hloubka sedáku: 90

instalační plocha:
276 x 127

29.120,- 30.510,- 32.530,-

SPEED-
Megasofa

Barevné lemování možné v 
látkách ze stejné látkové skupiny 

jako hlavní látka.                              
-                                               

Model není dodáván v textilní                                                                             
kůži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-                                                                                                                                                         
Megasofa je složena z 1 dílu

šířka: 225
výška: 73

         hloubka: 127       
výška sedáku: 38 

hloubka sedáku: 90

instalační plocha:
225 x 127

25.330,- 26.720,- 28.740,-

SPEED-
taburet

Barevné lemování možné v 
látkách ze stejné látkové skupiny 

jako hlavní látka.                              
-                                               

Model není dodáván v textilní                                                                             
kůži.                                               

šířka: 100
výška: 36

        hloubka: 100         
výška sedáku: 36 

instalační plocha:
100 x 100

8.150,- 8.530,- 9.410,-

 SPEED-            
polštář                 
50 x 50

Barevné lemování možné v 
látkách ze stejné látkové skupiny 

jako hlavní látka.                              
-                                               

Model není dodáván v textilní                                                                             
kůži.                                               

šířka: 50
výška: 50 950,- 1.070,- 1.190,-

SPEED-
megapolštář  

75 x 75

Barevné lemování možné v 
látkách ze stejné látkové skupiny 

jako hlavní látka.                              
-                                               

Model není dodáván v textilní                                                                             
kůži.                                               

šířka: 75
výška: 75 1.640,- 1.890,- 2.210,-

O:\BILDER\SORT\115\EXIT-I-1S 
li.E.OTM re (470-582) E.jpg

POLŠTÁŘE

O:\BILDER\SORT\245\EXIT-I-1S 
li.E.1S.1S re (470-582) E.jpg

O:\BILDER\SORT\220\EXIT-I-
REC li.1S.E.2S re (473-581) E.jpg

O:\BILDER\SORT\220\EXIT-I-
REC li.1S.E.2S re (473-581) E.jpg

Při kombinaci látek v různých cenových kategoriích  je celková cena  vždy účtována v látce ve vyšší cenové kategorii.

MEGASOFA

TABURET

SPEED

Vyobrazení
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Cena dle látkové skupiny

Maloobchodní ceník platný od 24.06.2016.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena.


